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 "نظام الفصل العنصري والتهجير أدخل تل أبيب في عزلة تامة"

أبو ردينة: استمرار اإلرهاب اليهودي يعكس حقيقة إسرائيل 
التي تتحدى القانون الدولي خاصة اإلدارة األميركية

رام اهللا- وفا- قال الناطق الرســمي باسم 

الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن استمرار اإلرهاب 

اليهــودي الــذي شــهدناه أمس في الشــيخ 

جراح، وما نراه يوميا في باقي المدن والقرى 

والمخيمات الفلسطينية يمثل توجها وقرارا 

سياسيا إسرائيليا، يعكس حقيقة إسرائيل 

التي تتحدى القانون الدولي، وبشكل خاص 

اإلدارة األميركية التي أعلنت  

 اشتية يصل العاصمة الليبية 
طرابلــس- الحياة الجديدة- وصــل رئيس الوزراء محمد 

اشتية، مساء أمس األحد، إلى العاصمة الليبية طرابلس، 

في مســتهل زيارة معدة مسبقا تستغرق يومين يجري 

خاللهــا محادثــات مــع كبــار المســؤولين الليبيين حول 

العالقــات الثنائية وعالقات األخوة التي تربط الشــعبين 

الشــقيقين وآخر تطورات القضية الفلسطينية، يرافقه 

وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ووزير العمل 

نصري أبو جيش.

 انخفاض على درجات الحرارة
رام اهللا- الحياة الجديدة- قالت دائرة األرصاد الجوية، إن 

الجــو يكون اليوم اإلثنين غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ 

انخفــاض على درجات الحــرارة لتصبح أقل من معدلها 

الســنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة 

ضعيفة لســقوط أمطــار خفيفة متفرقــة فوق بعض 

المناطــق، والرياح شــمالية غربية خفيفــة إلى معتدلة 

السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيفا الى متوسط ارتفاع 

الموج.

 رأفت: "تنفيذية المنظمة" تجتمع الخميس 
لبحث تنفيذ قرارات المجلس المركزي

رام اهللا- الحياة الجديدة 

اللجنــة  عضــو  قــال   -

لمنظمــة  يــة  لتنفيذ ا

التحرير صالح رأفت، إن 

اللجنة التنفيذية ستعقد 

اجتماعا لها، يوم الخميس 

المقبل، للبحث في تنفيذ 

القــرارات التــي اتخذها 

المجلس المركزي.

فــي  فــت  أ ر كــد  أ و

حديــث إلذاعــة "صــوت 

مــس،  أ  ، فلســطين"

أهميــة تنفيــذ قــرارات 

المجلس المركزي بشأن 

الوطنية  الوحــدة  تعزيز 

وإنهاء االنقسام، وتنفيذ 

قراراته الســابقة بوقف 

كل أشــكال العالقــة مع 

وفــق  االحتــالل  دولــة 

المصلحة العليا لشــعبنا 

الفلسطيني.

وشدد على أهمية دعوة 

عضو اللجنتين التنفيذية 

يــر  لتحر ا لمنظمــة 

والمركزية لحركة "فتح" 

بضرورة  الشيخ،  حسين 

البدء بحوار داخلي لدعم 

مخرجات اجتماع المجلس 

المركزي وإنهاء االنقسام 

وتعزيز الوحدة الوطنية.

 تدهور خطير طرأ على صحة األسير أبو حميد .. والحركة األسيرة تدعو الجماهير إلسناد حملتها "الحياة حق"

قوات القمع تقتحم سجني "عوفر" و"مجدو" وتعتدي على األسرى
رام اهللا – الحياة الجديدة – وفا 

- قال ناجي أبو حميد، شــقيق 

األســير المريــض ناصــر أبــو 

حميد، إن تدهــورا خطيرا طرأ 

على الحالة الصحية لشــقيقه. 

وأضــاف أبو حميد فــي اتصال 

هاتفــي مــع "وفا"، أمــس، أنه 

جــرى نقــل شــقيقه المريض 

إلى أحد المشــافي في أراضي 

الـــ48 بعــد التدهــور الخطيــر 

علــى صحتــه. ودعــت الحركة 

االحتالل،  األسيرة في ســجون 

أمــس، الجماهيــر والفصائــل 

والقوى والمؤسســات والجهات 

المختلفة، إلى إســناد حملتهم 

التي أطلق عليها شــعار "الحياة 

حق". وأشــارت الحركة األسيرة 

فــي بيان لها، إلــى ما يتعرض 

له األسرى في سجون االحتالل 

طبــي،  وإهمــال  تنكيــل  مــن 

مشيرة إلى أن كل مكونات إدارة 

الســجون ســواء من األطباء أو 

السجانين أو غيرهم، يمارسون 

اإلعدام البطيء بحق األســرى 

عبر اإليذاء المستمر لهم.

وقالت الحركة األسيرة "ال حياة 

كرامــة  وال  الســجون،  داخــل 

ألسير، إال بسعي شعبه المستمر 

الستعادته إلى أحضانه الدافئة 

وإعــادة الحياة إليــه“. وأضافت 

وقوفكــم  أن  لشــعبنا  "نؤكــد 

لجانب األســرى عامة واألسرى 

حياتهم  ينقذ  خاصة،  المرضى 

وحياة األسرى جميعا من براثن 

العدو المجرم". إلى ذلك، أفادت 

هيئة شؤون األسرى والمحررين 

صبــاح أمــس، باقتحــام قوات 

تابعــة إلدارة ســجون االحتالل 

أقسام األسرى في سجني عوفر 

ومجدو، واعتدت على عدد منهم 

بالضرب. وقال المتحدث باسم 

هيئة شؤون األسرى والمحررين 

حسن عبد ربه، إن قوات القمع 

اقتحمــت أقســام األســرى في 

عوفر ومجدو، واعتدت على عدد 

منهم بالضرب وهددت بفرض 

عقوبات جديدة عليهم. 

 مجلس إدارة مؤسسة خالد الحسن لعالج السرطان يقرر المضي قدما في تنفيذ مشروع المشفى
رام اهللا - وفا- أعلن مجلس إدارة مؤسســة خالد الحســن 

لعالج السرطان وزراعة النخاع، عن التوافق على المضي 

قدما في تنفيذ مشــروع مشــفى خالد الحسن للسرطان، 

وذلك بعد سلسلة اجتماعات عقدها منذ استالمه لمهامه.

جاء ذلك خالل اجتماع موسع عقده مجلس إدارة المؤسسة 

أمــس األول، وضــم ممثليــن عــن المؤسســات الصحية 

ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، إضافة 

إلى ممثلين عن المؤسسات الوطنية ذات العالقة والنقابات 

وعدد كبير من الشخصيات من ذوي االختصاص. 

وتم خــالل االجتمــاع التوافق على اقتراح تشــكيل لجنة 

وطنية تضــم ممثلين عن المؤسســات الوطنية من أجل 

الدعم والمســاندة في إنجاح المشروع وتعزيزا للشفافية 

حول مشــروع المشــفى، وذلك بعد أن استعرض مجلس 

اإلدارة أمامهم تطورات مؤسسة خالد الحسن منذ اإلعالن 

عن تأسيســها مــن الجوانب اإلداريــة والقانونية والمالية 

والفنية.

واتفق المجتمعون على أن هذا المشروع وطني استراتيجي 

ويجــب االســتمرار فيه مهما كلف ذلك، وإعــادة الثقة في 

المشــروع مــن خــالل عقد المزيــد من هــذه االجتماعات 

والتواصل مع المجتمع حول تطورات المشــروع، وتشكيل 

لجنة وطنية تعنى باألمور الفنية وتجنيد األموال.

واستعرض مجلس اإلدارة تطورات مؤسسة خالد الحسن 

منذ اإلعالن عن تأسيسها من الجوانب اإلدارية والقانونية 

والمالية، والفنية. 

 أكدت دعمها المطلق لصمود الحركة األسيرة وتحديها لبطش السجان وقررت البقاء في حالة انعقاد دائم

"مركزية فتح" تشدد على ضرورة تصعيد المقاومة 
الشعبية والتصدي لقطعان المستوطنين

رام اهللا- الحيــاة الجديدة- 

المركزية  اللجنــة  عقــدت 

لحركة "فتح" اجتماعا لها، 

أمس، لمناقشة التطورات 

الميدانيــة التي تشــهدها 

في  الفلســطينية  الساحة 

الهجمــات  تصاعــد  ضــوء 

اإلســرائيلية ومــا آلت إليه 

األوضاع مؤخرا في الشيخ 

جــراح ومواقــع المواجهــة 

على اختالفها.

المركزية  اللجنة  وتوجهت 

ألرواح  واإلكبــار  بالتحيــة 

الشهداء الذين كان آخرهم 

عضو مركزية "فتح" جمال 

نابلس  وشــهداء  محيسن 

وجميع شــهداء فلسطين، 

المطلــق  دعمهــا  مؤكــدة 

لصمــود الحركة األســيرة 

وتحديها لبطش الســجان 

لمجمل  اإلذعــان  ورفضها 

لتصعيديــة  ا لخطــوات  ا

حكومــة  تتخذهــا  التــي 

االحتــالل وجيشــه، داعية 

إلى أوسع مشاركة شعبية 

فــي الفعاليات المخصصة 

إلسناد األسرى.

وشــددت الحركة في إطار 

علــى  أمــس،  مداوالتهــا 

ضــرورة تصعيد المقاومة 

ي  لتصــد ا و  ، لشــعبية ا

المســتوطنين،  لقطعــان 

لــكل  المطلــق  ورفضهــا 

محــاوالت تهجير الســكان 

اآلمنين مــن مواقع الثبات 

قاطبــة، وخاصــة من حي 

الشيخ جراح.

اســتعراضها  إطــار  وفــي 

تبطــة  لمر ا د  للجهــو

لالنتخابــات  باالســتعداد 

البلدية، 

 نواب أردنيون يطالبون بتبني تقرير 
"أمنستي" واعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري

عمــان - وفا- طالــب نواب أردنيون في مذكرة رســمية بعثوا بها 

إلــى رئيــس مجلس النواب عبــد الكريم الدغمــي، بتبني تقرير 

منظمة العفو الدولية واعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري. وجاء 

فــي المذكرة التي وقعهــا 25 نائبا أردنيا، إنه بنــاء على الجرائم 

المتواصلة التي تقوم بها دولة االحتالل ضد الشعب الفلسطيني 

من قتل وتهجير وانتزاع الملكيات وتطهير عرقي واستمرار حصار 

غزة ومحاوالت تهويد القدس بناء على ما جاء في تقرير منظمة 

العفــو الدولية "أمنســتي" والــذي يصنف الجرائــم التي ترتكبها 

إسرائيل ضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني بأنها جرائم فصل 

عنصري، وبما أن فلســطين هــي قضيــة األردن والعرب األولى 

نطالــب المجلــس الموقر بتبني ما جاء فــي تقرير منظمة العفو 

الدولية وتعميمه واعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري.

كما طالب النواب األردنيون بإظهار هذا القرار إعالميا بفضح دولة 

االحتالل وفي الوقت نفسه 

 18 وفاة و3538 إصابة بـ"كورونا".. 
و"الموجة الحالية ال تزال في ذروتها"

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- أعلنــت وزيرة 

الصحة مي الكيلة، أمس، تسجيل 18 وفاة 

و3538 إصابة جديــدة بفيروس "كورونا" 

و5162 حالــة تعــاف خــالل الـــ24 ســاعة 

األخيرة.

وأوضحت الكيلة، في التقرير الوبائي حول 

الفيروس في فلســطين، أنه تم تســجيل 

11 حالــة وفــاة في قطاع غــزة، و4 حاالت 

في نابلــس، وحالة في الخليل، وحالة في 

القدس، وحالة في طولكرم.

وأشــارت إلى أن اإلصابات الجديدة سجلت 

علــى النحــو التالي: قلقيلية 40، ســلفيت 

57، طولكــرم 183، ضواحي القدس 31، 

رام اهللا والبيــرة 287، بيــت لحــم 104، 

نابلــس 189، الخليــل 181، جنيــن 146، 

طوبــاس 44، أريحــا واألغــوار 46، قطاع 

غــزة 1305، مدينة القدس 950. وأضافت 

الكيلة أن حــاالت التعافي الجديدة توزعت 

حســب التالــي: قلقيلية 55، ســلفيت 69، 

طولكــرم 248، ضواحــي القدس 64، رام 

اهللا والبيــرة 431، بيت لحم 134، نابلس 

483، الخليــل 763، جنيــن 266، طوباس 

84، أريحا واألغوار 110، قطاع غزة 1005، 

مدينة القدس 1450.

 31 وفاة و17550 إصابة بـ "كورونا" في األردن
عمــان- وفا- أعلنــت وزارة الصحة األردنيــة، أمس األحد، 

تسجيل 31 وفاة و17550 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، 

ليرتفع العدد اإلجمالي إلى 13508 وفاة و1468360 إصابة.

وأوضحت الوزارة، حســب الموجز اإلعالمــي الصادر عنها، 

أن نســبة الفحوصات اإليجابية أمس بلغت 26.92 بالمئة، 

وأن عــدد الحاالت النشــطة حاليا وصل إلى 189827 حالة، 

بينما بلغ عدد الحاالت التي أدخلت اليوم إلى المشافي 298 

حالة، وعدد الحاالت التي غادرتها 168 حالة، فيما بلغ العدد 

اإلجمالي للحاالت المؤكدة التي تتلقى العالج في المشافي 

1251 حالة.

جنود االحتالل يعتدون على شاب في الشيخ جراح                      (أ.ف.ب)

 اإلرهاب اإلسرائيلي يتصاعد.. والشيخ جراح يقاوم
الرئيس يهاتف المواطنة فاطمة سالم: االحتالل لن يطول طويال 

ونحذر من تداعيات ما يجري في القدس ال سيما في الشيخ جراح

شهيد وجرحى خالل مواجهات 
عنيفة في السيلة الحارثية 

الجديدة  الحياة  محافظات– 

- وفا- أعلنت وزارة الصحة 

بعد منتصف الليلة الماضية 

عن استشهاد الفتى محمد 

أكرم طاهر أبو صالح (17 

اليامون  بلــدة  مــن  عامــا) 

خالل مواجهــات عنيفة مع 

االسرائيلي  االحتالل  جنود 

في بلدة الســيلة الحارثية 

غرب جنين والتي أدت أيضا 

إلــى اصابــة أكثــر من 10 

مختلفة،  بجروح  مواطنين 

فيما واصلت قوات االحتالل 

اإلسرائيلي والمستوطنون 

أمــس اعتداءاتهم في حي 

الشيخ جراح شــرق مدينة 

القــدس المحتلة، وهدموا 

منشآت زراعية في مناطق 

متفرقة بالضفة.

محمــود  الرئيــس  وأدان 

عباس وحذر من تداعيات ما 

يجري في القدس، ال سيما 

في حي الشــيخ جراح، من 

المواطنين  على  اعتداءات 

ومحاولــة االســتيالء على 

ممتلكاتهم. وأكد أن هذا
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دولـــــة فلسطيــــن - وزارة الصحة - وحدة التوريدات 

الملحق : الدعوة الى المناقصة
الجهة المشترية : وزارة الصحة 

  MOH/MOF/2022/ 201 : رقم المناقصة 

1. تود وزارة الصحة استخدام جزء من مخصصاتها ضمن  الموازنة العامة 

الممــول من قبــل وزارة المالية لتســديد المبالغ المســتحقة  بموجب عقد  

MOH/MOF/2022 /201

2. تدعو ، وزارة الصحة  المناقصين ذوي األهلية الى تقديم عطاءات بالظرف 

المختوم لتوريد أعمال خاصة بتوريد وتركيب و تشغيل لوحة مولدات جناح 

أبناء رام اهللا/مجمع فلسطين الطبي

3. ســتتم المناقصة العامة من خالل طلب عطاءات تنافســية  محلية وفقا 

لمقتضيــات قانون الشــراء العام رقــم 8 لعام 2014 والئحتــه التنفيذية ، 

وهي مفتوحة لكل المناقصين ذوي األهلية ، والمؤهالت المطلوب توفرها 

لدى المناقص الفائز هي : القدرة المالية والخبرة الفنية في هذا  المجال .

4. يمكن للمناقصين المؤهلين والمهتمين الحصول على معلومات إضافية 

مــن وزارة الصحــة – وحدة التوريدات  وكذلك فحص وثائق المناقصة على 

العنوان المبين أدناه وذلك من الســاعة  8 صباحا إلى الســاعة 3 مساًء  من 

أيام األحد الى الخميس، أو عبر البوابة الموحدة للشراء العام.

5. يمكن للمناقصين المهتمين الحصول على وثائق المناقصة من العنوان 

المبين أدناه، بعد دفع رسوم غير مستردة مقدارها   50 شيكل .

6. يجــب تســليم العطــاءات فــي العنــوان المبين أســفل الدعــوة قبل 01 

/2022/03  الساعة 11 صباحا ، والعطاءات اإللكترونية غير مقبولة ، ويجب 

أن تكــون صالحيــة العطاءات ســارية لمدة 180  يوما بعــد التاريخ النهائي 

لتسليم العطاءات. 

7. يجب أن يكون يرفق مع العطاء إقرار ضمان للعطاء وفقا للنموذج المدرج 

في وثائق المناقصة  . 

8.  العطاءات التي تصل بعد التاريخ والوقت المحددين ســيتم اســتبعادها، 

وســيتم فتح العطاءات بحضور ممثلي المناقصين الذين يرغبون في ذلك 

في العنوان المبين أدناه في 2022/03/01 الساعة 11 صباحاً يوم الثالثاء 

9. رسوم االعالن على من ترسو عليه المناقصة

10. العنوان المذكور أعاله هو:

وزارة الصحة

دائرة العطاءات والعقود

شارع جمال عبد الناصر

نابلس / فلسطين

TENDERS0@YAHOO.COM : عنوان البريد اإللكتروني

رقم الفاكس : 092380060 

رقم الجوال : 0562400891
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دولـــــة فلسطيــــن - وزارة التربية و التعليم 

الدعوة الى المناقصة
 الجهة المشترية: وزارة التربية والتعليم

اسم المناقصة: (شراء وتوريد أثاث مدرسي لصالح مدرسة المنيا األساسية 

المختلطة/ بيت لحم)

(MOE/AMF/2022/ 007) :رقم المناقصة

1. تود وزارة التربية والتعليم استخدام جزء من مخصصاتها ضمن تمويل 

من صندوق النقد العربي وبإدارة البنك اإلســالمي للتنمية لتسديد المبالغ 

المســتحقة بموجب عقد (شــراء وتوريد أثاث مدرسي لصالح مدرسة المنيا 

.(MOE/AMF/2022 /007) األساسية المختلطة/ بيت لحم) رقم

2. تدعو وزارة التربية والتعليم المناقصين ذوي األهلية إلى تقديم عروضهم 

بالظرف المختوم لتوريد اللوازم المذكورة أعاله.

3. ســتتم المناقصــة العامة من خالل طلب عروض تنافســية محلية وفقاً 

لمقتضيات قانون الشراء العام رقم 8 لعام 2014 والئحته التنفيذية، وهي 

مفتوحة لكل المناقصين المحليين ذوي األهلية.

4. يمكن للمناقصين المؤهلين والمهتمين الحصول على معلومات إضافية 

من خالل مراســلة وزارة التربية والتعليم/ اإلدارة العامة للشــؤون المالية/ 

دائرة العطاءات والمشتريات، وكذلك فحص وثائق المناقصة على العنوان 

المبين أدناه وذلك من الساعة  09:00 صباحاً إلى الساعة 02:00 مساًء  من 

أيام األحد الى الخميس، أو عبر البوابة الموحدة للشراء العام.

5. يمكــن للمناقصين المهتمين االطالع والحصــول على وثائق المناقصة 

من خالل البوابة الموحدة للشــراء العــام (www.shiraa.gov.ps)، بعد دفع 

رسوم غير مستردة مقدارها  (100) شيكل، تودع في بنك فلسطين المحدود 

لحســاب إيــرادات وزارة الماليــة – وزارة التربية والتعليم على حســاب رقم 

( 219000/13)، ويتم إرفاق وصل الدفع (فيشة اإليداع األصلية) مع العرض 

المقدم وفي حال عدم إرفاقها يتم استبعاده.

6. أجور النشر واإلعالن على من ترسو عليه المناقصة ولمرة واحدة فقط، 

والشركة المحال عليها المناقصة يجب عليها دفع رسوم اإلعالن قبل تقديم 

كفالة حسن التنفيذ.

7. تقدم األسعار بعملة الدوالر وهي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

8. يجب تسليم العروض في العنوان المبين أسفل الدعوة في موعد أقصاه 

يوم اإلثنين بتاريخ (2022/03/14) حتى الساعة 10:00  صباحاً، والعطاءات 

اإللكترونية غير مقبولة، ويجب أن تكون صالحية عروض األســعار سارية 

لمدة (120) يوماً من تاريخ آخر موعد لتسليم العروض.

9. يجب أن يرفق مع وثائق المناقصة كفالة دخول المناقصة أو شيك بنكي 

مصــدق بمبلغ (900 دوالر) وتكون ســارية المفعــول اعتباراً من آخر موعد 

لتسليم العروض و حتى تاريخ (2022/08/10) وتكون موجهة لصالح وزارة 

التربية والتعليم وإن أي خطأ في الكفالة (المبلغ أو التاريخ) يعرض المشارك 

لقرار االستبعاد من المنافسة.

10. العــروض التــي تصــل بعد التاريــخ والوقــت المحددين أعاله ســيتم 

استبعادها، وسيتم فتح العروض في جلسة علنية بحضور ممثلي المناقصين 

الذين يرغبون في ذلك بنفس التاريخ والوقت المذكورين أعاله.

- وزارة التربية والتعليم

- رام اهللا – شارع المعاهد – دوار المغتربين – بجانب المجلس التشريعي.

- المبنــى الرئيســي – الطابــق الثانــي – دائــرة العطــاءات والمشــتريات 

– غرفة رقم 223

- هاتف: (7340)  02-2983200  

- فاكس:02-2983211

(LEWA.AFANAH@MOE.EDU.PS) بريد إلكتروني -

مــع االحـــــترام،،،

وزارة التــــــربـية والتـــــعليم

دولـــــة فلسطيــــن - وزارة التربية و التعليم 

الدعوة الى المناقصة
 الجهة المشترية : وزارة التربية والتعليم

اسم المناقصة: (شراء وتوريد أثاث مدرسي لصالح مدرسة المنطار األساسية 

/ مديرية يطا )

(MOE/AMF/2021 /167) :رقم المناقصة

 1. تود وزارة التربية والتعليم استخدام جزء من مخصصاتها ضمن تمويل 

من صندوق النقد العربي وبإدارة البنك اإلســالمي للتنمية لتسديد المبالغ 

المستحقة بموجب عقد (شراء وتوريد أثاث مدرسي لصالح مدرسة المنطار 

.(MOE/AMF/2021 /167) األساسية / مديرية يطا ) رقم

2. تدعو وزارة التربية والتعليم المناقصين ذوي األهلية إلى تقديم عروضهم 

بالظرف المختوم لتوريد اللوازم المذكورة أعاله.

3. ســتتم المناقصــة العامة من خالل طلب عروض تنافســية محلية وفقاً 

لمقتضيات قانون الشراء العام رقم 8 لعام 2014 والئحته التنفيذية، وهي 

مفتوحة لكل المناقصين المحليين ذوي األهلية.

4. يمكن للمناقصين المؤهلين والمهتمين الحصول على معلومات إضافية 

من خالل مراســلة وزارة التربية والتعليم/ اإلدارة العامة للشــؤون المالية/ 

دائرة العطاءات والمشتريات، وكذلك فحص وثائق المناقصة على العنوان 

المبين أدناه وذلك من الساعة  09:00 صباحاً إلى الساعة 02:00 مساًء  من 

أيام األحد الى الخميس، أو عبر البوابة الموحدة للشراء العام.

5. يمكــن للمناقصين المهتمين اإلطالع والحصــول على وثائق المناقصة 

من خالل البوابة الموحدة للشــراء العــام (www.shiraa.gov.ps)، بعد دفع 

رسوم غير مستردة مقدارها  (100) شيكل، تودع في بنك فلسطين المحدود 

لحســاب إيــرادات وزارة الماليــة – وزارة التربية والتعليم على حســاب رقم

 ( 219000/13)، ويتم إرفاق وصل الدفع (فيشة اإليداع األصلية) مع العرض 

المقدم وفي حال عدم إرفاقها يتم استبعاده.

6. أجور النشر واإلعالن على من ترسو عليه المناقصة ولمرة واحدة فقط، 

والشركة المحال عليها المناقصة يجب عليها دفع رسوم اإلعالن قبل تقديم 

كفالة حسن التنفيذ.

7. تقدم األسعار بعملة الدوالر وهي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

8. يجب تسليم العروض في العنوان المبين أسفل الدعوة في موعد أقصاه 

يوم اإلثنين بتاريخ ( 14/ 03 / 2022) حتى الساعة 10:00  صباحاً، والعطاءات 

اإللكترونية غير مقبولة، ويجب أن تكون صالحية عروض األســعار سارية 

لمدة (120) يوماً من تاريخ آخر موعد لتسليم العروض.

9. يجب أن يرفق مع وثائق المناقصة كفالة دخول المناقصة أو شيك بنكي 

مصدق بمبلغ (1500 دوالر) وتكون ســارية المفعول اعتباراً من آخر موعد 

لتسليم العروض و حتى تاريخ ( 10/ 2022/08) وتكون موجهة لصالح وزارة 

التربية والتعليم وإن أي خطأ في الكفالة (المبلغ أو التاريخ) يعرض المشارك 

لقرار اإلستبعاد من المنافسة.

10. العــروض التــي تصــل بعد التاريــخ والوقــت المحددين أعاله ســيتم 

استبعادها، وسيتم فتح العروض في جلسة علنية بحضور ممثلي المناقصين 

الذين يرغبون في ذلك بنفس التاريخ والوقت المذكورين أعاله.

- وزارة التربية والتعليم

- رام اهللا – شارع المعاهد – دوار المغتربين – بجانب المجلس التشريعي.

- المبنــى الرئيســي – الطابــق الثانــي – دائــرة العطــاءات والمشــتريات 

– غرفة رقم 223

- هاتف:(7341) 02-2983200

- فاكس:02-2983211

(Fatima.haddad@moe.edu.ps) بريد إلكتروني -

 مــع االحـــــترام،،،

وزارة التــــــربـية والتـــــعليم
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دولـــــة فلسطيــــن - وزارة الصحة - وحدة التوريدات 

الملحق: نموذج الدعوة إلى المناقصة

 اسم المناقصة: مشروع تأهيل وترميم مرافق 

وزارة الصحة/أعمال تأهيل الطابق األرضي 

للرعاية األولية مبنى وزارة الصحة رام اهللا

MOH/MOF/2022 /203 :رقم المناقصة 
1) تود وزارة الصحة الفلســطينية  اســتخدام جــزء من مخصصاتها ضمن 

«موازنة التطويرية «مشروع تطوير مرافق وزارة الصحة الممول من قبل 

وزارة المالية لتســديد المبالغ  المســتحقة  بموجب عقد : مشــروع تأهيل 

وترميم مرافق وزارة الصحة/ أعمال تأهيل الطابق األرضي للرعاية األولية 

مبنى وزارة الصحة رام اهللا

2)  تدعــو وزارة الصحة الفلســطينية المناقصيــن ذوي االهلية الى تقديم 

العطــاءات بالظــرف المختوم لمشــروع تطوير أعمال بناء وتجهيز أقســام 

الحضانة في المستشفيات الحكومية/إعادة تأهيل قسم الوالدة والحضانة 

في مستشــفى المحتســب يجب على المقاول أن يكون مسجالً «لدى إتحاد 

المقاوليــن ومصنفاً» لدى لجنة التصنيــف الوطنية في مجال األبنية درجة 

رابعة فأعلى وان يتم إرفاقها مع وثائق العطاء.

3)  تتــم المناقصــة العامة من خــالل طلب عطاءات تنافســية محلية وفقا 

ألحكام « قانون الشراء العام رقم 8 لسنة 2014 والئحته التنفيذية» وهي 

مفتوحة لكل المناقصين ذوي األهلية، علما بان المؤهالت المطلوب توفرها 

لدى المناقص الفائز محددة في  وثائق المناقصة.

4) يمكن للمناقصين المؤهلين والمهتمين الحصول على معلومات إضافية 

مــن وزارة الصحــة – وحدة التوريدات  وكذلك فحص وثائق المناقصة على 

العنوان المبين أدناه وذلك من الســاعة  8 صباحا إلى الســاعة 3 مساًء  من 

أيام األحد الى الخميس، أو عبر البوابة الموحدة للشراء العام.

5) يمكن للمناقصين المهتمين شــراء وثائق المناقصة من العنوان المبين 

أدناه، وبعد دفع رسوم غير مستردة مقدارها 200 شيكل 

6) يجب تســليم العطاءات في العنوان المبين أدناه قبل16 /2022/03 يوم 

االربعاء الساعة 00:11 صباحا، علما بان العطاءات األلكترونية غير مقبولة 

ويجب أن تكون صالحية العطاءات سارية لمدة 120 يوم كما هو مبين في 

جدول بيانات المناقصة بعد التاريخ النهائي لتسليم العطاءات. 

7) يجب ان يرفق مع كل عطاء كفالة دخول عطاء وتكون قيمة وعملة الكفالة  

12,000 شيكل على ان تكون سارية المفعول حتى تاريخ 

   2022/08/15. او شــيك بنكــي مصــدق حســب االصول ، وفقــا للنماذج 

والشروط الواردة في وثائق المناقصة.

8)  سيتم استبعاد العطاء الذي يصل بعد التاريخ والوقت المحددين، وسيتم 

فتح العطاءات بحضور ممثلي المناقصين الذين يرغبون في ذلك في العنوان 

المبين أدناه في 16 /03  2022 / يوم االربعاء الساعة 11:00 صباحا

9) اإلجتمــاع التمهيدي وزيارة الموقع في مبنى وزارة الصحة رام اهللا ،يوم  

األربعاء الموافق  23 /02 /2022 في تمام الساعة 11صباحاً.

10) رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء                                                                                                               

11) العنوان المذكور اعاله هو:

وزارة الصحــة /  دائــرة العطــاءات والعقــود   / شــارع جمال عبــد الناصر  / 

نابلس / فلسطين

TENDERS0@YAHOO.COM : عنوان البريد اإللكتروني

رقم الفاكس : 092380060                         رقم الجوال : 0599394045 
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دولة فلسطني - وزارة االشغال العامة واالسكان-
 دائرة العطاءات املركزية -لصالح وزارة االشغال العامة واالسكان

  اسم العطاء :ابداء اهتمام لتقديم خدمات 

هندسية ( إشراف ) لمشروع إنشاء مبنى هيئة 

سوق رأس المال الفلسطينية 

     MPWH/PCMA/2022 /004EOI-CTD : رقم العطاء
          ترغــب دائــرة العطــاءات المركزية  في طرح العطاء بتمويل ذاتي من 

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية حسب التفصيل التالي :

1. المؤهلون لالشــتراك في العطاء: يحق للشــركات والمكاتب الهندســية 

المسجلين لدى نقابة المهندسين – مركز القدس والمصنفين كاستشاريين 

والمتجاوبين مع شروط العطاء  المشاركة في هذا العطاء.

2. يمكــن للمكاتب االستشــارية المســجلة بمجاالت عمارة األبنية وإنشــاء 

المبانــي على االقل  ، التآلف مع مكتب استشــاري آخر لتغطية التخصصات 

االخرى ( كهرباء و مكانيك) فقط على ان يتم تقديم اتفاقية ائتالف موقعة 

من جميع األطراف أو خطاب نوايا ، (اليجوز الي مكتب استشاري المشاركة 

باكثر من عرض ، حيث سيتم استبعاد من لم يلتزم بذلك) . 

3. يمكن الحصول على أية معلومات إضافية من اإلدارة العامة لالبنية في 

وزارة األشغال العامة واإلسكان على تلفون 022980206

4. الحصــول علــى وثائق العطــاء: يمكن للراغبين في المشــاركة في هذا 

العطاء االطالع و الحصول على وثائق العطاء من دائرة العطاءات المركزية 

في مبنى وزارة االشغال العامة واالسكان  (الطابق األول) – بيتونيا – شارع 

البالــوع ( المعبر ). وذلك اعتبارا من االثنيــن الموافق 2022/02/14 وحتى 

االحد الموافق 2022/02/20 خالل اوقات الدوام الرســمي مقابل رسم غير 

مســترد بقيمة 500 شيكال لكل مناقصة يودع في بنك فلسطين المحدود 

لحساب ايرادات وزارة المالية – األشغال على حساب رقم 8/219000/3001  

في البنك على ان يتم ابراز شــهادة تســجيل ســارية المفعول وصادرة عن 

نقابة المهندسين عند شراء الوثائق

5. تســليم وفتح العروض: يتم تســليم العروض في ظرف مغلق ومختوم 

ومكتوب عليه اســم العطاء ورقمه في دائرة العطاءات المركزية في مبنى 

وزارة االشــغال العامة واالســكان– في بيتونيا –  شــارع البالوع ( المعبر )، 

، في موعد اقصاه الســاعة الثانية عشــرة ظهرا من يــوم األثنين الموافق 

2022/03/21 م ، وســوف يتــم فتح العروض في جلســة علنية في نفس 

الموعد والمكان.

6. على المشتركين االخذ ببروتوكوالت السالمة العامة المعلنة والمنشوررة 

مــن قبل وزارة الصحة الفلســطينية في جميع مراحل المناقصة وبشــكل 

جدي وحازم .

7. العنــوان: دائرة العطاءات المركزية   -  وزارة االشــغال العامة واالسكان  

(الطابق األول) –بيتونيا – شارع البالوع ( المعبر )

          جوال: 0592979098  ,,, فاكس: 0097022909092 

مالحظة: رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء.

 دائرة العطاءات المركزية 
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دولة فلسطني - وزارة املالية - مديرية اللوازم العامة 
 جلنة العطاءات املركزية

 دعوة لتقديم عطاءات

 MOE-GSD/JFA/16.312231/ 2022/37 : رقم العطاء

موضوع العطاء: تجهيز وتركيب البنية التحتية لعدد من 

المدارس لربطها باألنترنت/المحافظات الجنوبية

1. تلقت وزارة التربية والتعليم منحة مالية بقيمة 35 مليون دوالر من اربع 

دول مانحة ألمانيا وفنلندا وايرلندا والنرويج, فيما يســمى بشركاء التمويل 

المشترك في إطار تمويل تنفيذ بنود الخطة االستراتيجية لتطوير التعليم. 

وعليه تنوي وزارة التربية والتعليم تخصيص جزء من عائدات هذه المنحة 

تجهيز وتركيــب البنية التحتية للمدارس لربطها باألنترنت . بموجب العقد 

وضمن المناقصة رقم : MOE-GSD/JFA/16.312231/ 2022/37 وسوف 

يتــم تطبيق قيمة المنحة المقدمة من شــركات التمويــل حصريا لتمويل 

.(VAT) النفقات وصافي ضريبة القيمة المضافة

2. تدعــو مديرية اللــوازم العامة في وزارة المالية ولحســاب وزارة التربية 

والتعليــم الجهــات المؤهلــة لتقديم العطــاءات بالظرف المختــوم لتوريد 

المتطلبات لوزارة التربية والتعليم ، ومديريات التربية المذكورة في جدول 

التوزيع المرفق.

3. يمكــن للجهات المعنية بالعطاء الحصــول على مزيد من المعلومات من 

مديرية اللوازم العامة في وزارة المالية وجمع وثائق المناقصة من العنوان 

المذكور في صفحة معلومات العطاء من 8:00 صباحا وحتى 2:00 بعد الظهر.

4. يوجــد مجموعة كاملة مــن وثائق المناقصة باللغــة االنجليزية ويمكن 

شراؤها من قبل مقدمي العطاءات المعنين برسوم غير مستردة وقيمتها ( 

100 $) للنســخة الواحدة. ، ويمكن الحصول على الوثائق من خالل الموقع 

االلكترونــي لالدارة العامة للوازم العامة (www.gs.pmof.ps) أو من خالل 

البوابة الموحدة للشراء العام 

.(www.shiraa.gov.ps)

5. تدفع رســوم كراســة المناقصة لحساب وزارة المالية في بنك فلسطين 

على حساب رقم (49/219000). يجب أن يتم تسليم العطاءات الى العنوان 

الموضح أدناه في موعد أقصاه (الثالثاء الموافق 15/03/2022 ) حيث تقبل 

الطلبات لغاية الساعة (10:30) صباحا من ذلك التاريخ . ويجب أن ترفق جميع 

العطاءات بكفالة دخول للعطاء والبالغ %3 من قيمة العرض المقدم وسارية 

المفعول لغاية 10/09/2022 ، وسيتم رفض العروض المتأخرة عن الموعد 

المحدد. ســيتم فتح العطاءات بحضور ممثلي مقدمي العطاءات الذين يتم 

اعتماد طلباتهم في العنوان المذكور في صفحة معلومات العطاء في تمام 

الساعة 10:30 من صباح يوم الثالثاء الموافق15/ 2022/03.

6. اجور النشر واالعالن على من يرسو عليه العطاء ولمرة واحدة فقط.

مديرية اللوازم العامة - وزارة المالية

مجمع الوزارات الطابق السادس، المصيون رام اهللا ( الضفة الغربية ) 

هاتف: 2987112-02 ، فاكس 02-2987056
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دولة فلسطني - وزارة املالية - مديرية اللوازم العامة 
 جلنة العطاءات املركزية

 الدعوة إلى مناقصة

الجهة المشترية: سلطة األراضي

[LA-GSD/MOF /2022/39] :رقم المناقصة

1 تود سلطة األراضي استخدام جزء من مخصصاتها ضمن (الموازنة 

العامــة ) لتســديد المبالغ المســتحقة بموجب عقــد طباعة وتوريد 

صحائف.

2. تدعو مديرية اللوازم العامة لحساب سلطة األراضي المناقصين 

ذوي األهلية الى تقديم عطاءات بالظرف المختوم لـ طباعة وتوريد 

صحائف .

3. ستتم المناقصة العامة من خالل طلب عطاءات تنافسية « محلية» 

وفقــا لمقتضيات قانون الشــراء العام رقم 8 لعــام 2014 والئحته 

التنفيذية، وهي مفتوحة لكل المناقصين ذوي األهلية.

4. يمكن للمناقصين المؤهلين والمهتمين الحصول على معلومات 

إضافية من خالل مراسلة اإلدارة العامة للوازم خطيا و على العنوان 

المبين أدناه وذلك من الساعة 9:00 إلى الساعة 2:00 من أيام األحد 

إلى الخميس.

5. يمكن للمناقصين المهتمين الحصول على وثائق المناقصة من 

خالل البوابة الموحدة للشــراء العام (www.shiraa.gov.ps) او من 

خالل الموقع االلكتروني للوازام العامة ( www.gs.pmof.ps ) و دفع 

رســوم غير مستردة مقدارها 300 شيقل لحساب وزارة المالية في 

بنك فلســطين على حساب رقم (219000/49)، ويتم ارفاق وصل 

الدفع (فيشــة اإليداع) مع العطاء المقدم على ان يتم مراعاة ادخال 

بريد الكتروني معتمد خاص بالمناقص لتزويده باي تعديالت تطرأ 

على الوثائق.

6. يجب تســليم العطاءات فــي العنوان المبين أســفل الدعوة قبل 

الساعة 11:30 من يوم الثالثاء الموافق 15/03/2022 ، والعطاءات 

اإللكترونية [ غير مقبولة]، ويجب أن تكون صالحية العطاءات سارية 

لمدة [150] يوما بعد التاريخ النهائي لتسليم العطاءات.

7. يجــب أن يكــون يرفق مع العطاء (كفالة دخــول المناقصة بمبلغ 

15000 شيكل وتكون سارية المفعول لمدة [10/09/2022]

8. العطــاءات التــي تصــل بعــد التاريــخ والوقت المحددين ســيتم 

اســتبعادها، وســيتم فتح العطاءات في نفس الزمــان وفي المكان 

المبين ادناه بحضور من يرغب من المناقصين.

9. اجور النشــر واالعالن على من يرســو علية العطاء ولمرة واحدة 

فقط العنوان المذكور أعاله هو

االدارة العامــة للوازم العامة - دائرة العطــاءات المركزية - الطابق 

السادس - قاعة االجتماعات

تلفون 2987112/3 .  فاكس 2987056

رئيس لجنة العطاءات المركزية
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دولة فلسطني  وزارة املالية - مديرية اللوازم العامة
 - جلنة العطاءات املركزية 

دعوة لتقديم عطاءات 
الجهة المشترية: وزارة الصحة من خالل مديرية اللوازم العامة 

 MOH-GSD/MOF/2022/45 :رقم المناقصة

اسم المناقصة: شراء مولد كهربائي KVA 1000 لصالح مستشفى جنين 

تود وزارة الصحة اســتخدام جزء من مخصصاتها من خالل مديرية اللوازم 

العامة ضمن »الموازنة العامة الممول من قبل وزارة المالية لتسديد المبالغ 

المستحقة بموجب عقد MOH-GSD/MOF/2022/45 شراء مولد كهربائي 

KVA 1000 لصالح مستشفى جنين. 

1 - تدعــو مديرية اللــوازم العامة ولصالح وزارة الصحــة المناقصين ذوي 

االهلية الى تقديم عطاءات بالظرف المختوم شــراء مولد كهربائي لصالح 

مستشفى جنين. 

2 - ستتم المناقصة العامة من خالل طلب عطاءات تنافسية »محلية« وفقا 

لمقتضيات قانون الشراء العام رقم 8 لعام 2014 والئحته التنفيذية وهي 

مفتوحة لكل المناقصين ذوي االهلية. 

3 - يمكــن للمناقصيــن المؤهلين والمهتمين الحصــول على جميع وثائق 

www. المناقصــة من خالل الموقــع االلكترونــي لمديرية اللــوازم العامة

 shiraa.gov.ps او مــن خالل البوابة الموحدة للشــراء العــام gs.pmof.ps

على ان يتم مراعاة ادخال بريد الكتروني معتمد خاص بالمناقص لتزويده 

بــاي تعديالت تطرأ على الوثائق او من خــالل زيارة مديرية اللوازم العامة 

على العنوان المبين ادناه وذلك من الساعة 9:00 صباحا الى الساعة 2:00 

مساء من ايام االحد الى الخميس. 

4 - تدفع رسوم كراسة المناقصة والبالغ قيمتها 300 شيكل لحساب وزارة 

المالية في بنك فلسطين على حساب رقم 219000/49 ويتم ارفاق وصل 

الدفع (فيشة االيداع) مع العطاء المقدم. 

5 - يجب تســليم العطاءات في العنوان المبين اســفل الدعوة قبل الساعة 

12:00 ظهــرا من يــوم 2022/3/1 والعطــاءات االلكترونية »غير مقبولة« 

ويجب ان تكون صالحية العطاءات سارية لمدة 150 يوما بعد التاريخ النهائي 

لتسليم العطاءات. 

6 - يجب ان يرفق مع العطاء اقرار ضمان للعطاء وفقا للنموذج المدرج في 

وثائق المناقصة العطاءات التي تصل بعد التاريخ والوقت المحددين سيتم 

استبعادها وسيتم فتح العطاءات بحضور ممثلي المناقصين الذين يرغبون 

في ذلك في العنوان المبين ادناه. 

7 - اجرة االعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة. 

العنوان: الماصيون - مجمع الوزارات - مبنى القدس - وزارة المالية - مديرية 

اللوازم العامة 

رقم الطابق: الطابق السادس 

المدينة: رام اهللا فلسطين 

هاتف: 2987112/3 - 02 

فاكس: 2987056 - 02 

 gsd@pmof.ps :البريد االلكتروني

رئيس لجنة العطاءات المركزية 
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اعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات 
يعلن مكتب الشــركات لدى وزارة االقتصاد الوطني لدى مراقب الشــركات 

ان شــركة ارض البشــائر للتجارة العامة م خ م والمسجلة لدينا تحت الرقم 

562551515 قد تقدمت الينا بطلب زيادة رأسمال الشركة من 20.000 دينار 

الى 50.000 دينار ومن له اي اعتراض مراجعة مكتب مراقب الشــركات او 

مركز الشركة الرئيسي. 

مراقب الشركات 

وزارة االقتصاد الوطني 

شقيق األسير أبو حميد: تدهور خطير طرأ على صحته وتم نقله للمستشفى
رام اهللا- الحيــاة الجديدة- وفا- قال ناجي 

أبو حميد، شقيق األسير المريض ناصر أبو 

حميــد، إن تدهورا خطيرا طرأ على الحالة 

الصحية لشقيقه.

وأضــاف أبــو حميــد أمس، أنه جــرى نقل 

شقيقه المريض إلى إحدى المستشفيات 

فــي أراضي الـــ48 بعد التدهــور الخطير 

على صحته.

ويعيش األســير المريض ناصر أبو حميد 

(49 عاما) ظروفا صحية صعبة، إلى جانب 

معاناته مــن عنصرية االحتــالل واهماله 

الدائــم والمتزايــد الهــادف إلنهــاء حياته، 

والرافض لإلفراج عنه.

يذكر أن أبو حميد قد خضع في التاسع عشر 

من تشــرين األول 2021، لعملية جراحية 

فــي مستشــفى «بــرزالي» اإلســرائيلي، 

الستئصال ورم سرطاني في الرئتين.

وكانت هيئة شــؤون األسرى والمحررين، 

قالت إن األســير المريض ناصر أبو حميد 

(49 عامــا) يعيش ظروفــا صحية صعبة، 

إلى جانب معاناتــه من عنصرية االحتالل 

واهماله الدائــم والمتزايد الهــادف إلنهاء 

حياته، والرافض لإلفراج عنه.

وكشــف محامــي الهيئة كريــم عجوة في 

بيــان أمس، بعد زيارته لألســير أبو حميد 

في مستشــفى سجن الرملة، عن صعوبة 

الوضع الصحي له، وأنه لم يطرأ أي تحسن 

علــى صحتــه، وجــاء للزيــارة وهــو على 

كرســي متحرك ويالزمه أنبوب للتنفس، 

وال يســتطيع الوقــوف علــى قدميــه، كما 

يعاني من ضعف في الذاكرة، وبحاجة ألن 

يتــم نقله لمستشــفى مدني ليكون تحت 

المتابعة الطبية الالزمة.

وفيمــا يتعلــق بموضــوع جلســات العالج 

الكيماوي، أوضح المحامي أن عيادة السجن 

أبلغتــه بأنهــم بانتظــار تحســن وضعــه 

الصحي، حتى تتــم المتابعة في موضوع 

جلســات العالج الكيماوي، حيث إن وضعه 

ال يحتمل جلسات العالج الكيماوي.

يذكر أن أبو حميد قد خضع في التاسع عشر 

من تشــرين األول 2021، لعملية جراحية 

فــي مستشــفى «بــرزالي» اإلســرائيلي، 

الستئصال ورم سرطاني في الرئتين.

االحتالل يحكم على ثالثة شبان 
مقدسيين بالسجن الفعلي تسعة أشهر

القدس المحتلة- وفا- حكمــت محاكم االحتالل، أمس، 

على ثالثة أســرى مقدســيين بالســجن الفعلي لتسعة 

أشهر.

وأفــادت مصــادر، بأن محكمــة االحتــالل المركزية في 

القدس، قضت بســجن األســيرين معتصم عماد محمد 

عطــون (20 عاما) وحذيفــة إياد محمد عطون (19 عاما) 

من بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة لمدة تســعة 

أشــهر، علما أنهما معتقالن في ســجن مجدو منذ تموز 

من العام الماضي.

كمــا حكمت محكمة احتاللية على الشــاب وســيم عواد 

من بلدة العيسوية شمال شرق القدس بالسجن لمدة 9 

أشهر، وهو رهن االعتقال منذ أيلول من العام الماضي.

األسير مجدي سباعنة يدخل عامه الـ20 في األسر

جنين- وفا- دخل األسير مجدي حسين 

فايق سباعنة (37 عاما) من بلدة قباطية 

جنــوب جنيــن، أمــس، عامه الـــ20 في 

سجون االحتالل. وقال مدير نادي األسير 

فــي جنيــن منتصر ســمور: إن األســير 

ســباعنة معتقل عــام 2003، ومحكوم 

بالسجن المؤبد مدى الحياة.
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دولـــــة فلسطيــــن - وزارة احلكم احمللي - بلدية دير الغصون

إعـالن طرح مناقصة لبلدية دير الغصون
تعلن بلدية دير الغصون عن طرحها اتفاقية إطار من خالل مناقصة توريد 

لوازم اشــغال هندسية لصالح بلدية دير الغصون وفقاً للمواصفات الفنية 

والشروط والبنود المبية في وثائق كل مناقصة وعلى النحو التالي:

H2 /2022. رقم المناقصة

إســم المناقصة اتفاقية إطار من خالل مناقصة شراء وتوريد لوازم اشغال 

هندسية لصالح بلدية دير الغصون

كفالة دخول المناقصة 4500شيكل

ثمن نسخة المناقصة مجاني

وتدعــو المناقصيــن أصحــاب االختصاص والمســجلين رســمياً والراغبين 

بالمشاركة بإحدى هذه المناقصات، الحصول على نسخة من وثائق المناقصة 

المراد المشاركة بها خالل أوقات الدوام الرسمي من مكتب خدمات الجمهور 

في بلدية دير الغصونابتــداء من يوم الثالثاء  الموافق 2022/2/15مقابل 

دفع ثمن رســوم غير مســتردة كما هو مبين في الجدول أعاله على ان يتم 

دفع هذه الرســوم في صناديق المحاســبة في البلدية، وعلى المشــاركين 

االلتزام بما يلي:

* يجب تقديم كفالة دخول المناقصة أو شيك بنكي مصدق بالقيمة المذكورة 

في الجدول المبين أعاله لكل مناقعلىأن تكون ســارية المفعول لمدة 120 

يوم من تاريخ الموعد النهائي لتسليم العطاءاتعلماً بان لجنة العطاءات لن 

تنظر بأي عطاء غير مرفق به الكفالة المطلوبة.

*  يرفق مع كل عطاء مقدم صورة عن شــهادة تســجيل الشــركة وخصم 

مصدر ساري المفعول وبراءة ذمة من بلدية دير الغصون

* تقدم األسعار بالشيكل على أن تكون شاملة لكافة أنواع الضرائب وضريبة 

القيمة المضافة.

* البلدية غير مقيدة بأقل االسعار للمناقصة اعاله ولها الحق في عدم إبداء 

األسباب، ويحق لها تجزئة المناقصة حسب ما تراه مناسبا او الغائها وبدون 

ابداء االسباب.

* على من ترسو عليه المناقصة المذكور أعاله دفع ما يترتب عليه من قيمة 

اإلعالنات بالصحف المحلية.

* يتم تسليم العطاءات بالظرف المختوم في صندوق العطاءات في مكتب 

رئيس قسم الشؤون المالية واالدارية- بلدية ادير الغصون في موعد أقصاه 

الساعة (12:00) الثانية عشر ظهراً من يوم الثالثاء الموافق (2022/3/15)

وسيتم رفض جميع العطاءات التي ترد بعد هذا الموعد، حيث سيتم فتح هذه 

العطاءات في نفس التاريخ والوقت أعاله بحضور من يرغب من المناقصين 

المشاركين في قاعة المجلس البلدي – الطابق االول.

م.كفاح بدران/ رئيس بلدية دير الغصون
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دولـــــة فلسطيــــن - وزارة احلكم احمللي - بلدية دير الغصون

إعـالن طرح مناقصة لبلدية دير الغصون
تعلن بلدية دير الغصون عن طرحها اتفاقية إطار من خالل مناقصة ترقيعات 

اسفلت لصالح بلدية دير الغصون وفقاً للمواصفات الفنية والشروط والبنود 

المبينة في وثائق كل مناقصة وعلى النحو التالي:

H4 /2022. رقم المناقصة

إســم المناقصة اتفاقية اطار من خالل مناقصة شــراء وترقيعات اســفلت 

لصالح بلدية دير الغصون

كفالة دخول المناقصة 3500شيكل

ثمن نسخة المناقصة مجاني

وتدعــو المناقصيــن أصحــاب االختصاص والمســجلين رســمياً والراغبين 

بالمشاركة بإحدى هذه المناقصات، الحصول على نسخة من وثائق المناقصة 

المراد المشاركة بها خالل أوقات الدوام الرسمي من مكتب خدمات الجمهور 

فــي بلدية دير الغصونابتداء من يوم الثالثــاء الموافق 2022/2/15مقابل 

دفع ثمن رســوم غير مســتردة كما هو مبين في الجدول أعاله على ان يتم 

دفع هذه الرســوم في صناديق المحاســبة في البلدية، وعلى المشــاركين 

االلتزام بما يلي:

* يجب تقديم كفالة دخول المناقصة أو شيك بنكي مصدق بالقيمة المذكورة 

في الجدول المبين أعاله لكل مناقعلىأن تكون ســارية المفعول لمدة 120 

يوم من تاريخ الموعد النهائي لتسليم العطاءاتعلماً بان لجنة العطاءات لن 

تنظر بأي عطاء غير مرفق به الكفالة المطلوبة.

*  يرفق مع كل عطاء مقدم صورة عن شــهادة تســجيل الشــركة وخصم 

مصدر ساري المفعول وبراءة ذمة من بلدية دير الغصون

* تقدم األسعار بالشيكل على أن تكون شاملة لكافة أنواع الضرائب وضريبة 

القيمة المضافة.

* البلدية غير مقيدة بأقل االسعار للمناقصة اعاله ولها الحق في عدم إبداء 

األسباب، ويحق لها تجزئة المناقصة حسب ما تراه مناسبا او الغائها وبدون 

ابداء االسباب.

* على من ترسو عليه المناقصة المذكور أعاله دفع ما يترتب عليه من قيمة 

اإلعالنات بالصحف المحلية.

* يتم تسليم العطاءات بالظرف المختوم في صندوق العطاءات في مكتب 

رئيس قسم الشؤون المالية واالدارية- بلدية ادير الغصون في موعد أقصاه 

الســاعة (12:00) الثانية عشر ظهراً من يوم الثالثاء الموافق 2022/3/15)

وسيتم رفض جميع العطاءات التي ترد بعد هذا الموعد، حيث سيتم فتح هذه 

العطاءات في نفس التاريخ والوقت أعاله بحضور من يرغب من المناقصين 

المشاركين في قاعة المجلس البلدي – الطابق االول.

م.كفاح بدران/ رئيس بلدية دير الغصون

د 2/13

2/13 د

دولـــــة فلسطيــــن - وزارة املالية - مديرية اللوازم العامة

الدعوة الى المناقصة
الجهة المشترية: وزارة الصحة الفلسطينية من خالل مديرية اللوازم العامة

 (MOH-GSD/MOE/2022/43 :رقم المناقصة

اسم المناقصة: شراء وتوريد مواد مخبرية السنوي للعام 2022 لصالح وزارة الصحة

1. تود وزارة الصحة الفلسطينية ومن خالل مديرية اللوازم العامة استخدام 

جزء مــن مخصصاتها ضمن الموازنة العامة الممول من قبل وزارة المالية 

لتسديد المبالغ المستحقة بموجب عقد MOH-GSD/MOE/43/2022) شراء 

وتوريد مواد مخبرية السنوي للعام 2022 لصالح وزارة الصحة.

2. تدعو مديرية اللوازم العامة ولصالح وزارة الصحة الفلسطينية المناقصين 

ذوي األهلية إلى تقديم عطاءات بالظرف المختوم لشراء وتوريد مواد مخبرية 

السنوي للعام 2022.

3. ســتتم المناقصة العامة من خالل طلب عطاءات تنافســية محلية وفقا 

لمقتضيــات قانــون الشــراء العام رقم 8 لعــام 2014 والئحتــه التنفيذية، 

وهــي مفتوحة لكل المناقصين ذوي األهلية، والمؤهالت المطلوب توفرها 

لــدى المناقص الفائز هي: القدرة يمكن للمناقصين المؤهلين والمهتمين 

الحصول على معلومات اضافية والحصول على وثائق المناقصة من خالل 

الموقع المالية والخبرة الفنية في مجال المواد المخبرية.

4. االلكترونــي لمديرية اللوازم العامة (www.gs.pmof.ps) أو عبر البوابة 

الموحدة للشراء العام shiraa.gov.ps أو الحصول على مزيد من المعلومات 

من خالل مديرية اللوازم العامة وزارة المالية خالل اوقات الدوام الرســمي 

من الساعة 8:00 صباحا وحتى 2:00 بعد الظهر.

5. يجب على المناقص دفع رســوم غير مســتردة مقدارها ( 300 ) شــيقل 

لحســاب وزارة المالية في بنك فلســطين على حساب رقم (219000/49)، 

ويتم ارفاق وصل الدفع (فيشة اإليداع) مع العطاء المقدم

6. يجب تسليم العطاءات في العنوان المبين أسفل الدعوة في موعد أقصاه 

الســاعة (12:30 ) مســاء من يوم الثالثاء الموافق 15/3/2022، والعطاءات 

اإللكترونية غير مقبولة، ويجب أن تكون صالحية العطاءات سارية لمدة 180 

يوما من التاريخ النهائي لتسليم العطاءات.

7. يجب أن يكون مرفق مع العطاء إقرار ضمان للعطاء وفقا للنموذج المدرج 

في وثائق المناقصة على أن يكون موقع حسب األصول من الشخص المخول 

بالتوقيــع عن المناقص ويعتبر هذا االقرار كبديل الزامي عن كفالة دخول 

المناقصــة وجــزء ال يتجــزأ من وثائق المناقصة وســيتم رفــض أي عطاء 

اليحتوي على اقرار الضمان

8. العطاءات التي تصل بعد التاريخ والوقت المحددين ســيتم اســتبعادها، 

وســيتم فتح العطاءات فور انتهاء الموعد المحدد للتســليم بحضور ممثلي 

المناقصين الذين يرغبون في ذلك في العنوان المبين أدناه.

9. رسوم االعالن على من ترسو عليه المناقصة

10. العنوان المذكور أعاله هو:

صندوق العطاءات المركزية دائرة العطاءات

وزارة المالية / مديرية اللوازم العامة رام اهللا، الماصيون، مجمع الوزارات - 

مبنى القدس / مقابل مكتب رئيس الوزراء ، الطابق السادس

هاتف: 2987112 02-/ فاكس: 02-2987056

رئيس لجنة العطاءات المركزية

د 2/13
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دولـــــة فلسطيــــن - وزارة املالية - مديرية اللوازم العامة
جلنة العطاءات املركزية 

دعوة لتقديم عطاءات 
الجهة المشترية: وزارة الصحة من خالل مديرية اللوازم العامة 

اسم المناقصة: شراء خدمة فندقية لصالح وزارة الصحة 

MOH-FWC-GSD/MOF/2022/46: رقم المناقصة

1. تــود وزارة الصحــة من خــالل مديرية اللوازم العامة اســتخدام جزء من 

مخصصاتها ضمن الموازنة العامة الممول من قبل وزارة المالية لتســديد 

المبالغ المســتحقة بموجب عقود شــراء ســتتم إحالتهــا بموجب المناقصة 

المذكورة أعاله ، التي سيتم إبرامها من خالل مرحلة الشراء.

 2. تقوم مديرية اللوازم العامة / وزارة المالية بمرحلة الشــراء الرئيســية 

هــذه بهــدف إبرام إتفاقيات إطــار مغلقة بال مرحلة ثانيــة نيابة عن وزارة 

الصحة الفلســطينية ، ولذلك تدعو المناقصين المؤهلين تقديم عطاءات 

بالظرف المختوم . 

3. ســتكون إتفاقيات اإلطار التي سيتم إبرامها بمستخدم واحد والمشتري 

الوحيد الذي يحق له الشراء بموجب اإلتفاقية وزارة الصحة الفلسطينية.

4. ستكون إتفاقيات اإلطار التي سيتم إبرامها بمورد وحيد.

5. ســيتم إبرام اتفاقيات اإلطار لمدة 12 شــهر من تاريخ المباشرة المحدد 

في اتفاقية اإلطار.

6. ستتم المناقصة العامة من خالل طلب عطاءات تنافسية وفقا لمقتضيات 

قانون الشــراء العام رقم (8لسنة 2014 والئحته التنفيذية، وهي مفتوحة 

لكل المناقصين ذوي األهلية، والمؤهالت المطلوب توفرها لدى المناقص 

الفائز هي: المؤهالت المحددة في القسم الثالث من وثائق المناقصة.

7. يمكن للمناقصين المؤهلين والمهتمين الحصول على معلومات إضافية 

مــن وزارة المالية / مديرية اللوازم العامــة وكذلك المناقصة على العنوان 

المبين أدناه وذلك من الساعة 08:00 صباحاً إلى الساعة 14:00 من أيام األحد 

(www.shiraa.gov.ps) إلى الخميس ، أو عبر البوابة الموحدة للشراء العام

8. تدفع رسوم كراسة المناقصة والبالغ قيمتها (300 شيكل) لحساب وزارة 

المالية في بنك فلسطين على حساب رقم (219000/49)، ويتم ارفاق وصل 

الدفع (فيشة اإليداع) مع العطاء المقدم.

9. يجب تســليم العطاءات في العنوان المبين أســفل الدعوة قبل الســاعة 

12:00 ظهرا من يوم 15 / 3/2022، والعطاءات اإللكترونية «غير مقبولة»]، 

ويجب أن تكون صالحية العطاءات سارية لمدة 150يوما بعد التاريخ النهائي 

لتسليم العطاءات. 

10. يجب أن يرفق مع العطاء إقرار ضمان للعطاء وفقا للنموذج المدرج في 

وثائق المناقصة العطاءات التي تصل بعد التاريخ والوقت المحددين سيتم 

استبعادها، وسيتم فتح العطاءات بحضور ممثلي المناقصين الذين يرغبون 

في ذلك في العنوان المبين أدناه.

11. أجرة اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة. 12. العنوان 

المذكور أعاله هو:

وزارة المالية / مديرية اللوازم العامة

دائرة العطاءات المركزية رام اهللا الماصيون / مقابل مجلس الوزراء - مبنى 

القدس - الطابق السادس

فاكس : 2987056 هاتف : 3/2987112  

رئيس لجنة العطاءات المركزية

 دعوات ألوسع مشاركة اليوم لدعمهم في خطواتهم ضد إجراءات إدارة السجون

االحتالل يفرض عقوبات جديدة بحق األسرى ويقتحم أقسام معتقلي «عوفر» و«مجدو» 

2/13 د

دولـــــة فلسطيــــن - وزارة احلكم احمللي - بلدية دير الغصون

إعـالن طرح مناقصة لبلدية دير الغصون
تعلن بلدية دير الغصون عن طرحها اتفاقية إطار من خالل مناقصة توريد 

لوازم كهرباء لصالح بلدية دير الغصون وفقاً للمواصفات الفنية والشروط 

والبنود المبية في وثائق كل مناقصة وعلى النحو التالي:

H3 /2022. رقم المناقصة

إسم المناقصة اتفاقية إطار من خالل مناقصة شراء وتوريد لوازم كهرباء 

لصالح بلدية دير الغصون

كفالة دخول المناقصة 5000شيكل

ثمن نسخة المناقصة مجاني

وتدعــو المناقصيــن أصحــاب االختصاص والمســجلين رســمياً والراغبين 

بالمشاركة بإحدى هذه المناقصات، الحصول على نسخة من وثائق المناقصة 

المراد المشاركة بها خالل أوقات الدوام الرسمي من مكتب خدمات الجمهور 

في بلدية ديــر الغصونابتداء من يوم الثالثاء الموافق 2022/2/15.مقابل 

دفع ثمن رســوم غير مســتردة كما هو مبين في الجدول أعاله على ان يتم 

دفع هذه الرســوم في صناديق المحاســبة في البلدية، وعلى المشــاركين 

االلتزام بما يلي:

* يجب تقديم كفالة دخول المناقصة أو شيك بنكي مصدق بالقيمة المذكورة 

في الجدول المبين أعاله لكل مناقعلىأن تكون ســارية المفعول لمدة 120 

يوم من تاريخ الموعد النهائي لتسليم العطاءاتعلماً بان لجنة العطاءات لن 

تنظر بأي عطاء غير مرفق به الكفالة المطلوبة.

*  يرفق مع كل عطاء مقدم صورة عن شــهادة تســجيل الشــركة وخصم 

مصدر ساري المفعول وبراءة ذمة من بلدية دير الغصون

* تقدم األسعار بالشيكل على أن تكون شاملة لكافة أنواع الضرائب وضريبة 

القيمة المضافة.

* البلدية غير مقيدة بأقل االسعار للمناقصة اعاله ولها الحق في عدم إبداء 

األسباب، ويحق لها تجزئة المناقصة حسب ما تراه مناسبا او الغائها وبدون 

ابداء االسباب.

* على من ترسو عليه المناقصة المذكور أعاله دفع ما يترتب عليه من قيمة 

اإلعالنات بالصحف المحلية.

* يتم تسليم العطاءات بالظرف المختوم في صندوق العطاءات في مكتب 

رئيس قسم الشؤون المالية واالدارية- بلدية ادير الغصون في موعد أقصاه 

الساعة (12:00) الثانية عشر ظهراً من يوم الثالثاء الموافق (2022/3/15)

وسيتم رفض جميع العطاءات التي ترد بعد هذا الموعد، حيث سيتم فتح هذه 

العطاءات في نفس التاريخ والوقت أعاله بحضور من يرغب من المناقصين 

المشاركين في قاعة المجلس البلدي – الطابق االول.

م.كفاح بدران/ رئيس بلدية دير الغصون

2/13 د

دولـــــة فلسطيــــن - وزارة احلكم احمللي - بلدية دير الغصون

إعـالن طرح مناقصة لبلدية دير الغصون
تعلن بلدية دير الغصون عن طرحها اتفاقية إطار من خالل مناقصة توريد 

لــوازم مياه لصالح بلدية دير الغصون وفقاً للمواصفات الفنية والشــروط 

والبنود المبية في وثائق كل مناقصة وعلى النحو التالي:

H1 /2022. رقم المناقصة

إســم المناقصة اتفاقية إطار من خالل مناقصة شــراء وتوريد لوازم مياه 

لصالح بلدية دير الغصون

كفالة دخول المناقصة 4000 شيكل 

ثمن نسخة المناقصة مجاني

وتدعــو المناقصيــن أصحــاب االختصاص والمســجلين رســمياً والراغبين 

بالمشاركة بإحدى هذه المناقصات، الحصول على نسخة من وثائق المناقصة 

المراد المشاركة بها خالل أوقات الدوام الرسمي من مكتب خدمات الجمهور 

في بلدية ديــر الغصونابتداء من يوم .االثنين الموافق 2022/2/15مقابل 

دفع ثمن رســوم غير مســتردة كما هو مبين في الجدول أعاله على ان يتم 

دفع هذه الرســوم في صناديق المحاســبة في البلدية، وعلى المشــاركين 

االلتزام بما يلي:

* يجب تقديم كفالة دخول المناقصة أو شيك بنكي مصدق بالقيمة المذكورة 

في الجدول المبين أعاله لكل مناقعلىأن تكون ســارية المفعول لمدة 120 

يوم من تاريخ الموعد النهائي لتسليم العطاءاتعلماً بان لجنة العطاءات لن 

تنظر بأي عطاء غير مرفق به الكفالة المطلوبة.

*  يرفق مع كل عطاء مقدم صورة عن شــهادة تســجيل الشــركة وخصم 

مصدر ساري المفعول وبراءة ذمة من بلدية دير الغصون

* تقدم األسعار بالشيكل على أن تكون شاملة لكافة أنواع الضرائب وضريبة 

القيمة المضافة.

* البلدية غير مقيدة بأقل االسعار للمناقصة اعاله ولها الحق في عدم إبداء 

األسباب، ويحق لها تجزئة المناقصة حسب ما تراه مناسبا او الغائها وبدون 

ابداء االسباب.

* على من ترسو عليه المناقصة المذكور أعاله دفع ما يترتب عليه من قيمة 

اإلعالنات بالصحف المحلية.

* يتم تسليم العطاءات بالظرف المختوم في صندوق العطاءات في مكتب 

رئيس قسم الشؤون المالية واالدارية- بلدية ادير الغصون في موعد أقصاه 

الساعة (12:00) الثانية عشر ظهراً من يوم الثالثاء الموافق (2022/3/15)

وسيتم رفض جميع العطاءات التي ترد بعد هذا الموعد، حيث سيتم فتح هذه 

العطاءات في نفس التاريخ والوقت أعاله بحضور من يرغب من المناقصين 

المشاركين في قاعة المجلس البلدي – الطابق االول.

م.كفاح بدران/ رئيس بلدية دير الغصون

2/13د

إعالن صادر عن دائرة تسجيل األراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تســجيل األراضي طولكرم الســيد ربيع بالل مرشد مرشد   وذلك بصفته 

وكيــال دوريــا بموجب الوكالة الدوريــة رقم 580/2022  تاريــخ 2022/1/19 المعطوفة على الوكالة العامة 

رقــم 15563 الصــادرة عن القنصلية العامة لدولة فلســطين في دبي عن عالء وانس وقيس أبناء غســان 

مصطفــى عمــوري   الصادرة مــن كاتب عدل طولكرم   ، وذلك بمعاملة بيــع على أراضي طولكرم  حوض 

رقــم 8177  قطعــة رقــم 30   . فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل 

فترة خمسة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل (المالك)   

ربيع بالل مرشد مرشد    عالء وانس وقيس أبناء غسان مصطفى عموري      

دائرة األراضي طولكرم 

دولـــــة فلسطيــــن
2/13د

أل

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

رقم امللف 3406/ج/2022

2/13د

إعالن صادر عن دائرة تسجيل األراضي عرابة
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تســجيل األراضي عرابة الســيد هلين عبد الجبار صادق مشــاقي    وذلك 

بصفته وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 2428/2020/450  تاريخ 2020/2/24 أنا  هلين عبد الجبار 

صادق مشــاقي  بصفتي وكيال عن محمد + فدوى عبد اللطيف يوســف حمور بموجب الوكالة الخاصة رقم 

2428/2020/450  عدل جنين تاريخ 2020/2/24  أعلن عن بيع كامل حصص موكيليني من القطعة أعاله   

الصادرة من كاتب عدل جنين   ، وذلك بمعاملة بيع على أراضي جبع  حوض رقم 5  قطعة رقم 39   . فمن 

له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمسة أيام من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل (المالك)  

هلين عبد الجبار صادق مشاقي     محمد + فدوى عبد اللطيف يوسف حمور 

دائرة األراضي عرابة 

دولـــــة فلسطيــــن
2/13د

أل

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

رقم امللف 4686/ج/2022

علم وخبر وتبليغ – بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ سلفيت 

في الدعوى رقم: 2021/3232 تنفيذ  
هيئة القاضي : حازم حسين

طالب التبليغ : المحكمة  

المطلوب تبليغه : -1 مهدي سهام عودة صالح – سلفيت – كفر الديك    .. 

األوراق المبلغة : يتوجب عليك أنت أو من تنيب الحضور إلى دائرة التنفيذ بتاريخ 2022/3/3 لحضور جلسة 

تنفيذية خاصة بك وبعكس ذلك سيتم السير بحقك حضوريا 

الجلسة يوم الخميس الموافق 2022/3/3 الساعة 9:00 

مأمور التنفيذ

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية
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ورد خطــأ بتاريــخ 2022/2/13 فــي اعــالن صادر عــن دائرة تســجيل اراضي 

نابلــس فــي الملــف رقــم 4677/ج/2022 . الخطــأ : رقــم الوكالــة الدورية : 

1703/2017/16809 والصحيح هو : 1703/2017/16709

تنويه

د 2/13

2/13 د

دولـــــة فلسطيــــن - وزارة احلكم احمللي - مجلس قروي اسكاكا

اعالن
يعلن مجلس قروي اسكاكا وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي وبتمويل من 

صندوق االقصى – البنك االسالمي للتنمية  - جدة , و برنامج رسوم النقل 

على الطرق – االدارة العامة للمشــاريع والحكم المحلي ، عن طرح مشروع 

عطاء بناء غرف صفية لمدرسة اسكاكا األساسية للمره الثالثة رقم المشروع 

MOLG-IDB-2020-036 وذلــك وفقاً للمخططــات والمواصفات وجداول 

الكميات والشروط المرفقة العامة و الخاصة بالمشروع، فعلى الراغبين في 

التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية: 

1. يجب على المقاول أن يكون مسجالً لدى إتحاد المقاولين ومصنفاً لدى لجنة 

التصنيف الوطنية في مجال االبنية درجة التصنيف أبنية درجة ثالثة أو رابعة .

2. يجب على المقاول أن يكون مسجالً «رسمياً» في دوائر الضريبة.

3. يجــب على المقاول تقديم كفالة دخول المناقصة  بقيمة( 7000 دوالر) 

وذلــك بكفالــة بنكية ســارية المفعول لمدة ال تقل عــن  120 يوم أو اقرار 

الضمان.

4. األسعار _غير شاملة_ الضرائب من صندوق االقصى – البنك االسالمي 

للتنمية  - جدة و شــاملة للضريبة من برنامج رســوم النقل على الطرق – 

االدارة العامــة للمشــاريع والحكم المحلي ، وعلى المقــاول احضار فاتورة 

ضريبية صفرية.

5. كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة 

من العطاء من مقر مجلس قروي اســكاكا مقابل مبلغ غير مســترد وقدره 

100 دوالر.

6. أخــر موعــد لتســليم العطــاءات الســاعة الثانية عشــر ظهــراً من يوم 

الثالثاءالموافــق ( 2022/3/15م) في مقر مجلس قروي اســكاكا مع العلم 

أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد.

9.االجتمــاع التمهيــدي وزيارة الموقع الســاعة الثانية عشــر ظهرا من يوم 

الثالثاء الموافق(2022/3/1م) .

10.فتــح المظاريف يوم الثالثاء الموافق ( 2022/3/15م)  الســاعة الثانية 

عشر ظهراً في مقر مجلس قروي اسكاكا.

11.رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

12. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة المجلس القروي ، أو/ م .أحمد زهد 

  ?ah_zohod@yahoo.com موبايل رقــم 0595737393، بريد الكتروني

ذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.

رئيس مجلس قروي اسكاكا / أسامة ظاهر

د 222/////13133133
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وزارة احلكم احمللي - مجلس التنظيم االعلى

اعالن  صادر عن مجلس التنظيم االعلى
بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مرافق عامة الى 

سكن (ب) في القطعتين رقم (21، 19) حوض (7) - طلوزة/ محافظة نابلس

قرر مجلس التنظيم األعلى في جلسته رقم (2022/2) بتاريخ 2022/01/26م 

بموجــب القرار رقــم (19) الموافقــة على وضع المشــروع موضع التنفيذ، 

والمتعلــق بالقطعتين رقم (21، 19) من الحوض رقم (7) من اراضي بلدة 

طلوزة، وذلك حسب المخططات المودعة في مقر الحكم المحلي/ محافظة 

نابلس، ومقر مجلس قروي طلوزة، ومقر مجلس قروي الباذان.

ويعتبر مخطط التنظيم نافذا بعد مضي (15) يوما من تاريخ نشر االعالن 

في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين، وذلك استنادا للمادتين (21، 26) 

من قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية رقم (79) لسنة 1966م.

م. مجدي الصالح/ وزير الحكم المحلي

رئيس مجلس التنظيم االعلى

اعلن أنا عالء الدين عدنان نجمي عبد الحي عن فقدان هويتي الشخصية رقم 

(410248597) من نابلس الرجاء ممن وجدها تسليمها الى شرطة المدينة.
فقد 
هوية

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر صادرة عن محكمة صلح 

نابلس في الدعوى رقم 787/2021 حقوق
إلــى المدعــى عليــه : صالح ابراهيم صدقــي دويــكات 907565105  من نابلس  , يقتضــى حضورك إلى 

محكمــة صلــح  نابلس يوم الثالثاء   2022/3/15 الســاعة  9:00 للنظر في دعــوى حقوق رقم 787/2021  

والتي أقامها عليك المدعي شركة مكتب تكسي المدينة / نابلس  بدعوى وموضوعها, المطالبة بمبلغ مالي 

, بقيمة 4000  شيكل إسرائيلي 

ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى . ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل 

خمســة عشــر يوما من تاريخ تبليغك بالنشــر بإحدى الصحف المحلية عمال بالمادة (62) من قانون أصول 

المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لســنة 2001 وإذا لم تحضر أو ترســل وكيال عنك ســوف يتم الســير 

بالدعوى وفق أحكام القانون 

رئيس قلم محكمة صلح نابلس 

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية
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في  خطواتهم  بتصعيد 

حال المساس بأي منهم.

وكانت الحركة األسيرة، 

أعلنــت البــدء بخطوات 

نضالية رفضا للتصعيد 

وعــدم  األســرى  بحــق 

تنفيــذ التفاهمات التي 

لحركــة  ا بيــن  تمــت 

سجون  وإدارة  األســيرة 

عن  والتراجع  االحتــالل 

والعقوبــات  التصعيــد 

عليهــم،  لمفروضــة  ا

تحديدا بعد انتزاع ستة 

مــن  حريتهــم  أســرى 

سجن الجلبوع في أيلول 

الماضي.

ودعت الحركة األســيرة 

فــي بيــان، كافــة أبناء 

الفلســطيني  الشــعب 

فــي  األســرى  إلســناد 

وخطواتهم  معركتهــم 

حتــى   ، يــة لتصعيد ا

تحقيق مطالبهم.

التابعة  القمــع  وحــدات 

االحتالل،  سجون  الدارة 

ذوي  عســكريين  تضم 

أجســام قويــة وخبرات 

وحــدات  فــي  خدمــوا 

فــي  مختلفــة  حربيــة 

 ، ل حتــال ال ا جيــش 

هــا  صر عنا تلقــى  و

تدريبــات خاصــة لقمع 

بهم،  والتنكيل  األسرى 

ســلحة  أ م  ا ســتخد با

مختلفــة، منها الســالح 

والهــراوات،  األبيــض، 

والغاز المسيل للدموع، 

ئيــة  با كهر ة  جهــز أ و

في  حــروق  إلى  تــؤدي 

الجسم، وأسلحة تطلق 

رصاصاً حارقاً، ورصاص 

«الدمدم» المحرم دولياً، 

ورصــاص غريب يحدث 

آالماً شديدة.

رام اهللا- وفا- قال نادي 

األسير، إن إدارة سجون 

االحتالل فرضت عقوبات 

جديدة بحق األسرى، ردا 

على الخطوات النضالية 

التــي نفذهــا األســرى 

الماضي،  الجمعــة  يوم 

ن  بعصيــا لمتمثلــة  ا

األســرى في الســاحات 

وعــدم  الصــالة  بعــد 

الغــرف  إلــى  دخولهــم 

كخطوة انتقامية منهم.

وأضاف نادي األسير في 

بيان أمس، أن العقوبات 

متمثلة في حرمان زيارة 

األهل و»الكنتين» لمدة 

شهر كامل، مشددا على 

يواصلــون  األســرى  أن 

معركتهــم في مواجهة 

قــرارات إدارة الســجون 

علــى  الثامــن  لليــوم 

التوالي.

ودعا نادي األســير، إلى 

فــي  مشــاركة  أوســع 

اإلســنادية  الوقفــات 

في  لألســرى  والداعمة 

التصعيدية  خطواتهــم 

رة  دا إ قــرارات  ضــد 

السجون بحق األسرى.

األســير  نــادي  ولفــت 

أمس، إلــى أنّ الوقفات 

ستكون اليوم أمام مقار 

الدولي  األحمر  الصليب 

في المحافظات ومراكز 

المدن.

واقتحمــت قــوات القمع 

التابعــة إلدارة ســجون 

االحتالل، أقسام األسرى 

«عوفــر»  ســجن  فــي 

و»مجدو»، واعتدت على 

األسرى بالضرب.

وأفــاد المتحدث باســم 

األســرى  شــؤون  هيئة 

والمحررين حســن عبد 

ربه، بــأن قــوات القمع 

اقتحمت أقسام األسرى 

في «عوفر» و»مجدو»، 

عــدد  علــى  واعتــدت 

منهم بالضرب، وهددت 

بفرض عقوبات جديدة 

عليهم.

وأضاف: أن إدارة سجون 

االحتالل تحاول الضغط 

على األســرى من خالل 

هيــب  لتر ا ليب  ســا أ

واالبتــزاز، لثنيهــم عن 

خطواتهم النضالية.

وأوضــح أن حالــة مــن 

مختلف  تســود  التوتــر 

فــي  األســرى  أقســام 

و  «عوفــر»  معتقلــي 

«مجــدو»، فــي اعقــاب 

الســجون  إدارة  قــرار 

تقليــص عدد األســرى 

في «الفورة» وتهديدها 

ت  بــا عقو ض  بفــر

عليهم، في الوقت الذي 

رد األســرى علــى ذلك 
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 اعالن طرح عطاء رقم (2/2022) 

توريد طرود غذائية لعام 2022م
تعلن جمعية دعم االسرة الفلسطينية للشركات ذات االختصاص والمسجلين 

لدى الدوائر الرسمية عن طرح عطاء خاص بتوريد طرود غذائية لعام 2022م  

فعلي الراغبين بالتقدم مراعاة الشروط التالية:

1. يجــب على الشــركات المتقدمة للعطاء أن تكون مســجلة لــدى الدوائر 

الرسمية ولديها خبرة في تنفيذ مثل هذه المشاريع.

2. يجب علي الشركات المتقدمة للعطاء تقديم سجل تجاري حديث للشركة.

3. يجب ان تكون األسعار بعملة الدوالر األمريكي وأن تكون الشركة قادرة 

علي اصدار فواتير ضريبية شاملة الضريبة  وسند قبض باسم جمعية دعم 

االســرة الفلســطينية وشهادة خصم منبع ســارية المفعول  عند استحقاق 

الدفعات المالية المقدمة من طرفه.

4. يجب ان تكون األسعار سارية المفعول لمدة ال تقل عن 6 شهور من اخر 

موعد لتسليم العطاء.

5. يمكن الحصول على وثائق وكراسة العطاء من مقر جمعية دعم االسرة 

الفلســطينية_ الوسطي/ شارع صالح الدين/ عمارة مخبز الياسين الطابق 

األرضي، مقابل رسوم غير مستردة قدرها 200 شيكل.

6. يجب إرفاق كفالة دخول عطاء بقيمة %5 او ما يعادلها بقيمة 2000 دوالر 

من قيمة العرض المقدم ســارية المفعول لمدة 6 شهور من تاريخ تسليم 

العطاء وتكون بشــكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق من بنك معترف 

به من سلطة النقد الفلسطينية باسم جمعية دعم االسرة الفلسطينية ولن 

تقبل الدفعات النقدية والشيكات الشخصية.

7. جمعيــة دعم االســرة الفلســطينية غير ملزمة بأقل األســعار كما يحق 

لها تجزئة الترســية بحســب ما تراه مناســب وبدون ابداء األسباب كما يحق 

للجمعيــة اعادة طرح المناقصة بشــكلها الحالي أو بعــد عمل أي تعديالت/

اضافات بحسب ما هو مناسب.

8. سيتم فتح المظاريف بحضور من يرغب من المتقدمين للعطاء في يوم 

تسليم العطاءات وذلك في نفس المكان.

9. ضرورة التزام جميع الحضور من الشركات المتقدمة بأخذ إجراءات الوقاية 

والسالمة الشخصية خالل االجتماع التمهيدي وجلسة فتح المظاريف.

10. رسوم اإلعالن ليومين متتاليين على من يرسو عليه العطاء وفي حال 

التجزئة على أكثر من مورد فيتم احتساب المبلغ على كل مورد.

11. أجندة العطاء: 

البندالساعةالتاريخاليوم#

2022/02/13ماالحد 1
9:00ص 

حتى 2:00م

بداية شراء كراسة 

العطاء

اجتماع تمهيدي10:30ص2022/02/15مالثالثاء2

12:00م2022/02/17مالخميس3
اخر موعد لتسليم 

العطاءات

1:00م2022/02/17مالخميس4
عقد لجنة فتح 

العطاءات

** لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على جوال رقم: 0593249007 أو 

هاتف الجمعية 082550848

د 2/13

تعتذر الشركة عن هذا االجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويالت تعتذر الشركة عن هذا االجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويالت 

والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

دائرة العالقات العامة

شركةشركة
كهرباء  كهرباء  

محافظة  محافظة  
القدس  القدس  

املساهمة  املساهمة  
احملدودةاحملدودة

 اعـــــــالن

عن قطع التيار الكهربائي
تعلـن شـــركة كهربـاء محافظة القـدس عـن 

قطـــع التـــيار الكهربائي من التاسعة صباحا 

حتى الثالثة والنصف عصرا  

يوم اإلثنين الموافق 2022/2/14  عن كل من 

المناطق التالية من محافظة رام اهللا والبيرة: 

أجزاء من خربثا بني حارث وتشــمل آخر البلد 

مــن جهة دير قديس , ديــر قديس , نعلين , 

قبيا , بدرس , المدية

2/13 د

2/13 د

  دولة فلسطني - وزارة احلكم احمللي

 اعالن  صادر عن اللجنة االقليمية 

للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس
بشأن ايداع مشروع تنظيم تفصيلي لالعتراضات لغايات اعادة تقسيم والغاء 

طريق التسوية في القطع رقم (263+135+134+133) من الحوض رقم 

(10) بيت وزن/ محافظة نابلس

رقم المشروع ت 2022/07 

تعلن اللجنة االقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس بالقرار رقم (36) 

في جلستها رقم (2022/05) بتاريخ (2022/02/08) عن ايداع مشروع تنظيم 

تفصيلي لالعتراضات لغايات اعادة تقسيم والغاء طريق التسوية في القطع 

رقــم (263+135+134+133) من الحوض رقم (10) بيت وزن/ محافظة 

نابلس. وذلك حســب المخططات المعلنة والمودعة في مقر مجلس قروي 

بيت وزن وفي قر اللجنة المحلية المشتركة (بيت ايبا -زواتا -بيت وزن) وفي 

مقر مديرية الحكم المحلي محافظة نابلس وذلك استنادا للمواد (20، 21، 

26) من قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية رقم 79 لسنة 1966، ويجوز 

الي شخص والي سلطة او مؤسسة رسمية او اهلية ممن لهم مصلحة في 

ذلك تقديم اقتراحاتهم او اعتراضاتهم على المشــروع معنونة الى رئيس 

لجنة التنظيم المحلية المشتركة (بيت ايبا -زواتا -بيت وزن) أو رئيس اللجنة 

االقليمية للتخطيط والبناء في محافظة نابلس خالل ثالثين يوما من تاريخ 

اعــالن االيداع فــي جريدتين محليتيــن وتدعم االعتراضــات او االقتراحات 

المقدمة حيثما امكن بمخططات ايضاحية ووثائق ثبوتية.

مع االحترام

خالد اشتية - رئيس اللجنة االقليمية للتخطيط والبناء

محافظة نابلس

أعلن أنا حسن سهيل سليمان ابو مريم من بيرزيت عن فقدان بطاقة هويتي 

والتي  رقمها 406217489 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز للشرطة 

وله جزيل الشكر 

الخليل / أعلن أنا وعد صالح جميل جعبري عن فقد بطاقة الهوية الشــخصية 

التــي تحمل الرقــم 403360795 الرجــاء ممن يجدها تســليمها القرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر. 

الخليل / أعلن أنا صبحي ربيع محمد كرامة عن فقد بطاقة الهوية الشــخصية 

التــي تحمل الرقــم 921553236 الرجــاء ممن يجدها تســليمها القرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر. 

الخليــل / أعلــن أنا محمــد فرحات عبــد اهللا البرادعي عن فقــد بطاقة الهوية 

الشخصية التي تحمل الرقم 409577228 الرجاء ممن يجدها تسليمها القرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

الخليل / أعلن أنا محمد عمر خليل شمال عن فقد بطاقة الهوية الشخصية التي 

تحمل الرقم 407382035 وبداخلها رخصة سياقة الرجاء ممن يجدها تسليمها 

القرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

فقد 
هوية

فقد 
هوية
فقد 
هوية
فقد 
هوية

اخطار  مكتبي

 دون اإلجحاف بالحقوق        
المخطر: أحمد خلف أمير طه، حامل هوية رقم (854404563). 

 بواسطة وكيلته المحامية هديل معمر ، عنوانها. رام اهللا، االرسال.

المخطر  اليه: عالء الدين محمد العبد. عنوانه للتبليغ: بيت جاال،الدوحة.

الموضــوع: الموضــوع: إصدار شــيك بدون رصيد خالفاً إلحــكام المادة (421) من قانــون العقوبات رقم 16 

لسنة 1960.

  حيثيات االخطار

1. بوكالتنا عن السيد أحمد خلف أمير طه ، وحيث أن المخطر اليه قام بإصدار شيك مسحوب على بنك االسكان 

يحمل الرقم (30001306)،مســتحق االداء بتاريخ 2022/1/15، بقيمة (10,000)  عشرة االف شيكل، ولدى 

عرضه على البنك تم ختمه لعدم كفاية الرصيد بتاريخ 2022/1/31.

2. وعليــه فاننــا نخطرك بضرورة تســديد كامل المبلغ خالل 10 أيام من تاريخ تبلغك لهذا اإلخطار حســب 

األصول والقانون.

4. وبعكس ذلك سوف نضطر لتقديم أوراقك لسعادة رئيس النيابة العامة بتهمة اصدار شيكات بدون رصيد 

خالفاً الحكام المادة 421 من قانون العقوبات النافذ لدينا رقم 16 لســنة 1960 واألمر العســكري الســاري 

المفعول، باإلضافة إلى تضمينك كامل الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية المستحقة 

على قيمة الشيكات بحدها األقصى منذ تاريخ اإلستحقاق وحتى السداد التام، األمر الذي أنتم في غنى عنه. 

مع االحترام،،،

تحريراً بتاريخ: 2022/2/13.

 وكالء المخطر  

 هديل معمر

إخطار بالنشر في الصحف بدون إجحاف بالحقوق
المخطر: ماهر سليمان محمد زيتاوي/ جماعين ، وكيله المحامي : احمد رشيد / بديا / سلفيت.  المخطر إليه : 

عبد النصر محمد حسين حمد ( 945855970) / عينبوس- وسط البلد . أسباب اإلخطار: إصدار شيكات بدون 

رصيد . حيث انك مدين لموكلي ماهر ســليمان محمد زيتاوي  بمبلغ  وقدره (6000 شــيكل ) ستة أالف شيكل 

بموجب شيكات مرتجعة عدد (4) وهي على النحو التالي:

تاريخ الشيك    رقم الشيك       قيمة الشيك                     البنك المسحوب عليه  

2020/8/10   30001025      1500 شيكل                بنك اإلسكان فرع نابلس  

2020/11/10   30001029      1500 شيكل                بنك اإلسكان فرع نابلس  

2020/6/10   30001023      1500 شيكل                بنك اإلسكان فرع نابلس  

2020/12/10   30001030      1500 شيكل                بنك اإلسكان فرع نابلس   

حيث أن موكلي قام بعرض الشــيكات المذكورة أعاله  لغايات صرفها على البنك المســحوب عليه والمذكور 

أعــاله  ،  إال أن الشــيكات أعيــدت دون صرف. لعدم كفاية الرصيد ، أو عــدم وجود رصيد،  لقد طالبك موكلي 

مرارا وتكرارا من اجل تسديد قيمة الشيكات المذكور والبالغ قيمته (6000) شيكل، إال انك تمنعت عن الدفع 

دون وجه حق أو مسوغ قانوني وبناء على ما تقدم فإنني وبصفتي وكيل المخطر فإنني أخطرك بضرورة دفع 

مبلغ (6000 شــيكل ) قيمة الشــيكات المذكور أعاله خالل عشرة أيام اعتبارا من تاريخ تبليغك هذا األخطار ، 

وبخالف ذلك سوف اضطر التخاذ كافة اإلجراءات القانونية والجزائية بحقك ، ومطالبتك بالرسوم والمصاريف 

وأتعاب المحاماة ومطالبتك بكل ضرر يلحق بموكلي المذكور أعاله 

تحريرا في 2022/2/11م

وكيل المخطر 
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دعوة لتقديم عروض خدمات هندسية – تصميم 

واعداد وثائق عطاء  مبنى هيئة التقاعد الفلسطينية 

عطاء رقم 2022/1
 ترغــب هيئة التقاعد الفلســطينية في الحصول على الخدمات الهندســية 

الالزمة (تحضير دراسات وتصاميم وتراخيص و وثائق عطاء لمشروع مبنى 

هيئة التقاعد الفلسطينية).

حيث ترغب الهيئة بالتعاقد مع احد المكاتب الهندسية االستشارية المسجلة 

لدى نقابة المهندســين الفلســطينيين النجاز الدراسات والتصاميم لجميع 

االعمــال المتعلقة بالمشــروع وتحضيــر المخططات التفصيليــة وجداول 

الكميات والشروط العامة والخاصة المطلوبة لهذا المشروع تبعاً للمواصفات 

والشروط المرجعية وفقاً للتفاصيل التالية:

1. أن يكون المكتب االستشاري مسجالً في نقابة المهندسين/مركز القدس 

كاستشاري في مجال (عمارة أبنية، الهندسة االنشائية، ميكانيك وكهرباء).

2. أن يكون للمكتب االستشــاري وطاقمه الفني خبرات كافية وموثقة في 

مجال األعمال المطلوبة.

3. الحصول على وثائق العطاء: يمكن للراغبين باالشتراك في طلب التقدم 

بعــروض الحصــول علــى وثائقه من هيئــة التقاعد الفلســطينية - دائرة 

اللــوازم – ااالرســال- بجانب مستشــفى خالد خالل أوقات الدوام الرســمي 

وذلك اعتباراً من يوم االثنين 2022/02/14 ولغاية يوم االحد 2022/02/20 

مقابل 500 شــيكل نســخة الكراســة غير مســتردة تدفع في حسابنا رقم 

1002778099/32326 لدى البنك الوطني.

4. يتــم ارفــاق كفالــة دخول العطاء بحيث تكون على شــكل شــيك بنكي 

مصدق او كفالة بنكية بمبلغ 5000 شيكل سارية المفعول لمدة 120 يوماً 

من تاريخ االقفال.

5. يكون عرض الســعر ســاري المفعول لمدة ال تقل عــن 90 يوم من آخر 

موعد لتقديم العروض.

6. تقدم األسعار بعملة الشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب بما 

فيها ضريبة القيمة المضافة.

7. زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي: سوف تنظم زيارة ميدانية للموقع يوم 

األربعاء الموافق 2022/02/23 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.

8. تسليم العروض: يتم تسليم العروض في مقر الهيئة في موعد أقصاه 

الســاعة الثانية عشــر من ظهر يوم االحــد 2022/03/6 ولن يتم قبول أي 

عروض ترد بعد هذا الموعد وسيتم فتح العروض الفنية في نفس الزمان 

والمكان (جلسة علنية).

9. لالستفســار يمكــن االتصال بالهيئة على هاتف رقــم 2961361-02 أو 

جوال 0599220664.

10. أســلوب االختيار المســتخدم على اســاس التكلفة والجــودة أي أفضل 

العروض من الناحيتين المالية والفنية.

11. اجور االعالن على من يرسو عليه العطاء.

12. اذا وجــد تعارض فــي المعطيات بين وثائق العرض واعالن الطرح في 

الصحف تعطى االولوية العالن الطرح.

13. تعتبر هذه الدعوة جزء ال يتجزأ من وثائق العطاء.

 هيئة التقاعد الفلسطينية
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اعالن صادر عن دائرة االراضي شمال رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي شمال رام اهللا السيدة عايدة شكري ابراهيم ناصر بواسطة الوكيل 

الــدوري منير انيس ابراهيــم ناصر بموجب وكالة دورية رقم 2022/815 بتاريخ 2022/2/7 تصديق وزارة 

العدل الفلســطينية وذلك بمعاملة بيع على اراضي بيرزيت حوض رقم 12 قطعة رقم 1 فمن له اعتراض 

علــى ذلــك عليــه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمســة ايام من تاريخ نشــر هذا االعالن 

وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون. 

دائرة االراضي شمال رام اهللا 

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

دائرة األراضي يف سلطة األراضي شمال 
رام اهللا  رقم امللف: 4774/ج/2022 
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دولة فلسطني - وزارة احلكم احمللي - مديرية رام اهللا والبيرة 

اعالن صادر عن اللجنة االقليمية للتخطيط 

والبناء لمحافظة رام اهللا والبيرة 
بشــأن ايداع مشــروع تعديــل تنظيمي في الحوض رقم 5 شــعب النبــاع من اراضي عين يبــرود - رقم 

المشروع 1579/5/2022 

تعلن اللجنة االقليمية لمحافظة رام اهللا والبيرة عن ايداع مشــروع تعديل تنظيمي لتعديل مســار شارع 

وتخفيــض عرضــه من 10م الى 8م والمار في القطــع ذوات االرقام 187 + 188 + 189 + 190 + 194 

+ 195 + 196 + 197 + 198 + 201 + 207 مــن الحــوض رقــم 5 شــعب النباع من اراضي عين يبرود 

لالعتراضات وذلك حسب المخططات المعلنة والمودعة في مقر اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في عين 

يبرود ومقر مديرية الحكم المحلي - محافظة رام اهللا والبيرة وذلك استنادا للمواد 26، 21، 20 من قانون 

تنظيم المدن والقرى واالبنية رقم 79 لسنة 1966م ويجوز الي شخص والي سلطة او مؤسسة رسمية 

او اهلية ممن لهم مصلحة في ذلك تقديم اقتراحاتهم او اعتراضاتهم على المشروع معنونة الى رئيس 

لجنة التنظيم المحلية خالل ثالثين يوما من تاريخ اعالن االيداع في جريدتين محليتين وتدعم االعتراضات 

او االقتراحات المقدمة حيثما امكن بمخططات ايضاحية ووثائق ثبوتية. 

م. ليالي مقدادي 

رئيس اللجنة االقليمية للتخطيط والبناء 

لمحافظة رام اهللا والبيرة 
اخطار تنفيذي بالنشر   صادر عن دائرة تنفيذ الخليل 

رقم القضية: 2021/7160 سجل تنفيذ 
الى المدين المحكوم عليه: محمد عبد الرحيم يوسف بني جابر 910455765 - الخليل - نمرة 

اخبرك بان الدائن المحكوم له خليل احمد عيسى بطران 906392931 - الخليل 

قد ابرز لهذه الدائرة شــيكات تحمل توقيعك بصمتك ومســتحقة االداء بمبلغ 20000 شيقل اسرائيلي لذلك 

فانه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات او ارســال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل اســبوعين من تاريخ هذا 

االعالم وفقا الحكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب االصول واذا لم تبادر بذلك فسوف تقوم 

دائرة التنفيذ باجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى اخطارك بذلك. 

مأمور التنفيذ 

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية
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اعالن صادر عن دائرة االراضي شمال رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي شمال رام اهللا السيدة ايمان محمود حسين خصيب بواسطة الوكيل 

الدوري محمد رزق اهللا عواد عودة بموجب وكالة دورية رقم 2022/2442 بتاريخ 2022/2/9 تصديق عدل 

رام اهللا وذلــك بمعاملــة بيع على اراضي عارورة حوض رقم 6 قطعة رقم 115 فمن له اعتراض على ذلك 

عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمســة ايام من تاريخ نشــر هذا االعالن وبخالف ذلك 

يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون. 

دائرة االراضي شمال رام اهللا 

دولـــــة فلسطيــــن
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دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

دائرة األراضي يف سلطة األراضي شمال 
رام اهللا  رقم امللف: 4871/ج/2022 

2/13د

اعالن صادر عن دائرة االراضي شمال رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي شمال رام اهللا السيد ادهم ناصر نمر عياد وذلك بصفته وكيال خاصا 

بموجب الوكالة الخاصة رقم 2021/10190 تاريخ 2021/12/13 عن ايمان جميل عبد الوهاب وادي بواسطة 

الوكيل الخاص ادهم ناصر نمر عياد بموجب الوكالة رقم 2021/10191 بتاريخ 2021/12/13 تصديق وزارة 

العدل ونهاد كمال جميل الحسيني بموجب الوكالة الدورية رقم 2021/25329 بتاريخ 2021/12/2 عدل رام 

اهللا والمعطوفة على الوكالة العامة رقم 2018/19107 بتاريخ 2018/9/27 عدل رام اهللا واحمد خالد كمال 

جميل الحســيني بموجب الوكالــة الدورية رقم 2022/894 بتاريــخ 2022/2/8 تصديق وزارة العدل وعماد 

كمال جميل الحسيني بموجب الوكالة الدورية رقم 2021/25699 بتاريخ 2021/12/7 عدل رام اهللا ومحي 

الدين طارق كمال الحسيني بموجب الوكالة الخاصة رقم 2021/10190 بتاريخ 2021/12/13 تصديق وزارة 

العدل وذلك بمعاملة بيع على اراضي عين ســينيا حوض رقم 2 قطعة رقم 66 فمن له اعتراض على ذلك 

عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمســة ايام من تاريخ نشــر هذا االعالن وبخالف ذلك 

يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون. 

اسم الموكل (المالك): ايمان جميل عبد الوهاب وادي 

اسم الوكيل: ادهم ناصر نمر عياد 

دائرة االراضي شمال رام اهللا 

دولـــــة فلسطيــــن
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دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

دائرة األراضي يف سلطة األراضي شمال 
رام اهللا  رقم امللف: 4785/ج/2022 

تبليغ الئحة دعوى وموعد جلسة 

في القضية الحقوقية 2021/83 
الى المدعى عليه: محمد ابراهيم احمد بدران من حلحول - الذروة سابقا ومجهول مكان االقامة حاليا. 

يقتضي حضورك الى محكمة صلح حلحول يوم االربعاء 2022/3/9 الســاعة التاســعة صباحا في القضية 

الحقوقيــة المذكورة اعاله والتي اقامتها ضدك المدعية شــركة ترســت العالمية للتأميــن والتي موضوعها 

المطالبة بمبلغ 20500 شيكل. 

وعمــال باحــكام المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001 يتوجب عليك 

الحضــور الــى محكمة صلح حلحول في الموعد المحدد او ارســال محام عنك وكذلــك يتوجب عليك تقديم 

الئحة جوابية خالل خمســة عشــرة يوما من تاريخ تبلغك هذا االعالن بواســطة النشــر في احدى الصحف 

المحلية ويمكنك اســتالم نســخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم محكمة صلح حلحول وبعكس ذلك 

تجري محاكمتك حضوريا. 

رئيس قسم الحقوق 

كفاية عقل 

تبليغ صيغة يمين وموعد جلسة 

 في القضية الحقوقية 2021/79 
الى المدعى عليها خولة وصفي محمد ابو غرفة من خاراس - مقابل القصر الصيني سابقا ومجهولة محل 

االقامة حاليا يقتضي حضورك الى محكمة صلح حلحول الموقرة يوم الثالثاء الموافق 2022/3/22 في القضية 

الحقوقية المذكورة اعاله والتي ا قامها ضدك المدعي جعفر محمد حسن دبابسة والتي موضوعها المطالبة 

بمبلغ 7010 شيكل وذلك من اجل حلف اليمين الحاسمة و/او ردها او تعديلها وهي بالصيغة التالية (اقسم 

باهللا العظيم انه ال صحة لما يدعيه المدعي في هذه الدعوى من انني اخذت االغراض التالية من منزل المدعي 

وهي شاشة من نوع سمارت 55 بوصة ثمنها 1200 شيكل وغاز من نوع لورنس ثمنه 1800 شيكل وغسالة 

حوضين ثمنها 1200 شــيكل وصوبة كهرباء حجر كبير ثمنها 200 شــيكل وسشــوار نوع فيلبس ثمنه 170 

شيكل ومنشر غسيل وثمنه 90 شيكل وفرن كهرباء حجم كبير ثمنه 130 شيكل وخالط ثمنه 100 شيكل 

ورسيفر شاشة ثمنه 120 شيكل وادوات مطبخ ثمنها 1200 شيكل دون وجه حق واهللا على ما اقول شهيد). 

وعمــال باحــكام المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001 يتوجب عليك 

الحضور الى محكمة صلح حلحول في الموعد المحدد وذلك من تاريخ تبلغك هذا االعالن بواســطة النشــر 

في احدى الصحف المحلية وبعكس ذلك سوف تعتبرك المحكمة ناكال عن حلف اليمين والسير في الدعوى 

حسب االصول. 

رئيس قسم الحقوق 

كفاية عقل 

دولـــــة فلسطيــــن -السلطة القضائية

دولـــــة فلسطيــــن -السلطة القضائية

محكمة صلح حلحول 

محكمة صلح حلحول الرقم: 2021/79 

2/13 د

د2/13 د 222/////13133133

تعتذر الشركة عن هذا االجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويالت تعتذر الشركة عن هذا االجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويالت 

والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

دائرة العالقات العامة

شركةشركة
كهرباء  كهرباء  

محافظة  محافظة  
القدس  القدس  

املساهمة  املساهمة  
احملدودةاحملدودة

 اعـــــــالن

عن قطع التيار الكهربائي
تعلـن شـــركة كهربـاء محافظة القـدس عـن 

قطـــع التـــيار الكهربائي  من التاسعة صباحا 

حتى الواحدة ظهرا

يوم الثالثاء الموافق 2022/2/15 عن كل من 

المناطق التالية من محافظة بيت لحم : 

واد غنيــم , جمعية رعاية اليتيــم , أجزاء من 

شارع الصف قرب مفروشات النوباني

والمناطق المحيطة بها 
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الن اع
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دولة  فلسطني- وزارة  احلكم  احمللي- مجلس  اخلدمات  
املشترك  إلدارة  النفايات  الصلبة - محافظة  قلقيلية

دعوة لشراء خدمات غير استشارية بموجب 

(  JSCSWMQal/2022/ 002) العطاء رقم
 الموضوع: (عطاء نقل وترحيل النفايات الصلبة).

الجهة المشــترية: (مجلس الخدمات المشــترك إلدارة النفايات الصلبة في 

محافظة قلقيلية).

 يهديكم مجلس الخدمات المشــترك إلدارة النفايــات الصلبة في محافظة 

قلقيليــة اطيب التحيات، وحيث أن المجلس يرغــب بنقل وترحيل النفايات 

الصلبة من محطة ترحيل النفايات الصلبة في محافظة قلقيلية بواســطة 

مقاول/ مقاولين فان المجلس يدعوكم لتقديم العطاءات في الظرف المغلق 

حسب الشروط التالية:

 1. أن يكون سعر العرض ثابت وبالشيكل وشامل جميع انواع الضرائب بما 

فيهــا ضريبة القيمة المضافة وال يتحمل المجلس أي اضافات على الســعر 

المقدم بسبب تغير قيمة العملة او ارتفاع المواد او الغالء أو اية ظروف أخرى.

2. يتم تقديم السعر من المقاول بناء على سعر نقل وترحيل الطن الواحد أي 

ان وحدة السعر هي شيكل لكل طن وان مدة العمل هي 184 يوميا تقويميا.

3. يتــم تقديم مطالبــة مالية من المقاول مرفقة بفاتورة ضريبية بالمبلغ 

المطلوب دفعه من قبل المجلس في نهاية كل شهر ميالدي ويتم الصرف 

مــن المجلس للمقاول خالل 30 يوم من تاريخ تقديم المطالبة عن طريق 

شيك بنكي او حوالة مالية تصدر حسب اسم الشركة المسجل في الفاتورة 

الضريبية وال يتم الصرف في حال عدم تقديم فاتورة ضريبية، ومن الممكن 

تقسيم المبلغ على عدة دفعات خالل ال30 يوم حسب ما يتم االتفاق عليه 

مع المقاول الفائز.

4. يقوم المقاول بتقديم خصم مصدر رفقة الفاتورة الضريبية الشــهرية 

والمطالبــة المالية، وفي حال لم يتم تقديــم خصم مصدر رفقة الفاتورة 

الضريبية يتم خصم %10 من قيمة المبلغ المطلوب دفعه شــهريا حســب 

السعر المقدم في العطاء.

5. المجلس غير ملزم بأقل االســعار حيث ســيتم دراســة العروض وعمل 

التقييم الالزم بما يحقق مصالح المجلس.

6. يحق للمجلس تجزئة العطاء أو الغاء العطاء أو تأجيله بدون ابداء األسباب.

7. في حال ترسية العطاء على احد المقاولين، يتم توقيع االتفاقية بعد فترة 

التجربة كشرط أساسي حيث انه في حال لم يتم المقاول تجاوز فترة التجربة 

بنجــاح، يتم الترســية على المقاول التالي األقل ســعرا، ثم يحق للمجلس 

الغاء العطاء في أي لحظة على ان يتم ابالغ المقاول قبل اسبوع من تاريخ 

انهاء التعاقد حيث سيتم تحديد فترة التجربة في الشروط الخاصة للعطاء.

8. يمكــن للجهات المعنية الحصول على جميع وثائق العطاء من خالل مقر 

المجلس والواقع في مدينة قلقيلية – شارع المدارس – بجانب الهالل األحمر 

أو من خالل مكتب رئيس المجلس (مكتب رئيس بلدية قلقيلية) وذلك في 

اوقات الدوام الرسمية وبشكل مجاني.

9. على المتقدم ان يقوم بإرفاق كفالة دخول العطاء رفقة العطاء المقدم 

والبالغ قيمتها 15,000 شيكل على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق 

باسم المجلس المشترك إلدارة النفايات الصلبة وتكون سارية المفعول لغاية 

120 يوم من تاريخ فتح العطاء.

10. ســيتم عقــد اجتمــاع تمهيدي من قبــل المجلس لتوضيــح الية العمل 

ومناقشــة جميع االســئلة المقدمة من قبل المقاوليــن وكذلك زيارة موقع 

العمل (اذا اقتضت الحاجة لذلك) وذلك يوم الســبت الموافق 2022/02/19 

الســاعة 11:00 صباحا في قاعة بلدية قلقيلية/ ولمزيد من االستفســارات 

يرجــى التواصــل مع المدير التنفيذي للمجلــس م. عتيد عفانه على الرقم 

0598-996-763 .

11. تعتبر نتائج االجتماع التمهيدي جزءا من وثائق العطاء، وفي حال تعارض 

احد نتائج االجتماع مع الشروط الموجودة في وثائق العطاء فان االولوية هي 

لنتائج االجتماع التمهيدي، حيث سيتم توثيقها خطيا.

12. ان تقدم المقاول بأي عرض يعتبر بمثابة موافقة على كافة الشروط 

الواردة في العطاء.

13. يجب تعبئة جدول الكميات واألسعار ويمثل السعر المكتوب فيها السعر 

النهائي للمقاول.

14. أجــرة االعالن في الصحف على من ترســو عليــه المناقصة، حيث يتم 

دفعها للمجلس بواسطة شيك بنكي او تخصم من المطالبة المالية للمقاول 

او الشركة.

15. يجب تعبئة نموذج العطاء (يتم الحصول عليه من مقر المجلس أو مكتب 

رئيس المجلس) وارساله بالظرف المغلق الى مكتب رئيس المجلس (مكتب 

رئيــس بلدية قلقيلية) في موعد اقصاه نهايــة دوام يوم األربعاء الموافق 

2022/02/23 الساعة 02:00 مساءا.

16. تعتبر هذه الدعوة جزءا من وثائق العطاء.

 رئيس المجلس

 د. «محمد هاشم» المصري

2/13د

اعالن صادر عن دائرة األراضي قلقيلية
 يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي قلقيلية

السيد/ة  « يوسف غالب احمد « رضوان خليف

 وذلك بصفة وكيال / عاما / خاصا / دوريا بموجب الوكالة : الدورية رقم 288 / 2022 التاريخ  2022 / 01 / 24

 وائل محمد مصطفى موافي بواســطة الوكيل الدوري : يوســف غالب احمد « رضوان خليف « برقم وكالة 

دورية 288 / 2022 بتاريخ 24 / 1 / 2022 صادرة عن عدل قلقيلية 

  الصادر من كاتب عدل قلقيلية وذلك بمعاملة بيع على اراضي عزون حوض رقم 41 حي رقم 1 قطعة رقم 10

 فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمسة أيام من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون

 اسم الموكل ( المالك ) : - وائل محمد مصطفى موافي

 اسم الوكيل:   /  « يوسف غالب احمد « رضوان خليف

دائرة األراضي قلقيلية

دولـــــة فلسطيــــن
2/13

أل

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

دائرة األراضي يف سلطة األراضي 
قلقيلية رقم امللف: 4966/ج/2022

«شؤون األسرى»: اعتداءات وتنكيل يمارسها

 االحتالل بحق شبان وفتية لحظة اعتقالهم
رام اهللا- الحيــاة الجديدة- قالت 

هيئة شؤون األسرى والمحررين، 

إن سلطات االحتالل تواصل تنفيذ 

أســاليب وحشــية وتنكيلية بحق 

أبناء شــعبنا الفلســطيني خالل 

تنفذها  التــي  االعتقال  حمــالت 

بشــكل يومــي بمختلــف المدن 

الفلسطينية.

وسجلت الهيئة في تقرير أمس، 

عدة شهادات أدلى بها شبان وفتية 

تــم اعتقالهم مؤخــرا، تعرضوا 

للضرب واالهانة بشــكل متعمد 

وجنوني، من بينهم الفتى فراس 

عديلة (17 عاما) من بلدة سلوان 

في القــدس المحتلة، الذي جرى 

اعتقاله فجرا بعد اقتحام شرطة 

االحتالل منزله، واقتادته بعدها 

وهناك  عســكرية  مركبــة  إلــى 

اعتــدوا عليــه بالضرب بشــكل 

تعسفي، ومن ثم نقل إلى قسم 

التحقيــق بأحــد مراكز شــرطة 

االحتالل، وتعمد المحققون خالل 

استجوابه احتجازه لساعات طويلة 

داخــل زنزانــة وهــو ملقى على 

األرض مقيــد اليدين ومعصوب 

العينيــن، وفيمــا بعــد نقل إلى 

«المسكوبية»، وهناك عانى من 

االستفزازية،  السجانين  معاملة 

الذيــن يتعمدون ضرب األســرى 

باأليــدي والهــراوات عند عدهم 

مــن دون أي ســبب، وبقي لمدة 

شــهر وبعدها نقل إلــى معتقل 

«الدامون»، حيث يقبع.

أما عن الشــقيقين سالم وفادي 

بطاط من بلدة الظاهرية جنوب 

الخليــل، فقد تعرضا لهجوم من 

المســتوطنين أثناء رعيهما  أحد 

ألغنامهمــا، وحاول المســتوطن 

وســرقة  بين  لشــا ا مهاجمــة 

أغنامهمــا، وعندما حــاوال الدفاع 

عن أنفســهما ومنعه من سرقة 

مصدر رزقهمــا، جرى اعتقالهما 

من قبــل جيش االحتــالل، وتم 

اقتيادهمــا لمســتوطنة كريــات 

«أربــع» وبعدها لمركــز توقيف 

 ، بهما ا الســتجو «عتصيــون» 

ووجهت لهما تهمة إلقاء الحجارة 

على المستوطن.

وتعرض الشاب عودة صبيح (23 

عاما) من بلدة حزما لالعتداء على 

يد قوات االحتــالل أثناء مداهمة 

اعتقالــه بكت  ولحظــة  منزلــه، 

والدتــه بحرقــة فحــاول صبيــح 

الجنــود  قــام  وحينهــا  تهدئتهــا 

بالهجــوم عليــه بشــكل عنيــف 

ورميه على األرض وانهالوا عليه 

بالضرب المبرح، وبعدها اقتادوه 

لحاجز «حزما» العســكري» ومن 

ثم إلى مركز تحقيق «عتصيون» 

الستجوابه.

كما نكل جيش االحتالل بالمعتقل 

محمــد عطعــوط (23 عامــا) من 

مخيم األمعــري بمدينة رام اهللا، 

االحتــالل  جنــود  عليــه  وانهــال 

بالضــرب بأعقــاب بنادقهم على 

مختلــف أنحــاء جســده، وتعمدوا 

احتجــازه عند مدخل المخيم لمدة 

ساعة بالبرد القارس وتحت المطر، 

ومن ثم اقتادوه إلى مركز توقيف 

«عتصيون» حيث يقبع اآلن.

االحتالل يهدد بإغالق خيمة الشهداء في 

جنين واعتقال والدي الشهيدين كميل وصبح
جنيــن- وفا- هــددت ســلطات االحتالل، والدي الشــهيد 

محمود عمر كميل من بلدة قباطية، ويوسف محمد صبح 

من بلــدة برقين، باعتقالهما في حــال لم يقوما بإغالق 

الخيمة المنصوبة في ميدان عميد األسرى كريم يونس 

في جنين.

وقال والد الشــهيد كميل لـ»وفــا»، أمس، إنه تلقى تهديدا 

باعتقالــه من ضابــط مخابرات إســرائيلي، طالبه بإغالق 

الخيمة.
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طولكرم/  نورشــمس -  أعلن أنا : تامر مشــهور عبد القادر جوابرة عن فقدان 

هويتــي الشــخصية التي تحمل الرقــم : 407562172، الرجاء ممن يجدها ان 

يسلمها الى  اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر . 

فقد 
هوية

طولكرم/ كفر صور -  أعلن أنا : سماح صبحي حسن مدلل عن فقدان هويتي 

الشخصية التي تحمل الرقم : 851137026، الرجاء ممن يجدها ان يسلمها الى  

اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر . 

فقد 
هوية

2/13د

مذكرة دعوى معترض عليه بالنشر صادر عن محكمة 

تسوية طولكرم في االعتراض رقم 2021/108
الى المعترض عليهم    : -  ورثة  رفعت تفاحة .   

يقتضي حضوركم الى محكمة تسوية طولكرم بتاريخ 2022/03/23 للنظر في االعتراض رقم 2021/108 

المقدم عليكم من  المعترض « خالد محمود توفيق الزبيدي « والذي موضوعه  اعتراض على قطعة االرض 

رقم (4 + +11 12) حوض رقم (7) المسمى البركة من اراضي زيتا / طولكرم .   وعليكم الحضور للمحكمة 

بتاريخ 2022/03/23 ، يتوجب عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغكم حسب 

نص المادة 20 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية  والمدنية  النافذ واذا لم تحضر / او تنيب وكيل عنكم 

سوف يتم السير في االعتراض بحقكم حسب االصول والقانون . 

رئيس قلم محكمة تسوية طولكرم/ ميرا نزال 

دولـــــة فلسطيــــن
2/13د

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
هيئة  تسوية االراضي واملياه

محكمة تسوية طولكرم

علم وخبر وتبليغ – بالنشر صادر عن محكمة صلح  

طولكرم في الدعوى رقم  2018/1303 حقوق 
هيئة القاضي : مشتاق القاضي     

طالب التبليغ :  شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت المساهمة العامة المحدودة . 

المطلوب تبليغه : 1 – نسرين بسام عبد الرحمن  دار بشير – طولكرم – فرعون .  

األوراق المبلغة : صورة قرار .   

نسرين بسام عبد الرحمن  دار بشير – طولكرم – فرعون .  

وعليه تاسيسا على ما تقدم 

فان المحكمة تقرر الحكم بالزام المدعى عليها / نسرين بسام عبد الرحمن دار بشير / طولكرم – سفارين 

بالمبلــغ المدجعــى به للجهة المدعية شــركة موبايل الوطنية الفلســطينية لالتصاالت المســاهمة العامة 

المحدودة والبالغ 645 شيقل وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وعشرة دنانير اردني اتعاب محاماة .

رئيس القلم 

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية

2/13 د

2/13د

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم  أنا :  « فوزية عبد الرحمن سليم « عيسى مصطفى    

وذلك بصفته وكيال بموجب الوكالة العامة رقم :( م و ع /139/2021)       تاريخ: 2021/10/11 .الصادرة من 

كاتب  عدل سفارة فلسطين / الرياض وذلك بمعاملة بيع على أراضي عتيل     حوض رقم 5 قطعة رقم  68 . 

ومن له اعتراض على ذلك عليه التقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول والقانون. 

اسم الموكل المالك : « مصطفى محمد مصطفى « عيسى مصطفى .    

اسم الوكيل : « فوزية عبد الرحمن سليم « عيسى مصطفى    .                         

دائرة تسجيل أراضي طولكرم  

دولـــــة فلسطيــــن
2/13د

أ

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طولكرم
رقم امللف :  5003/ج/2022

كفر الديك - اعلن انا إياس احمد حســن ياســين عن فقد بطاقتي الشــخصية 

التــي تحمل الرقــم 948593074 الرجــاء ممن يجدها تســليمها ألقرب مركز 

شرطة وله الشكر سلفا.

فقد 
هوية

قــراوة بنــي حســان - اعلن انا ســالمه عزام عزيــز مرعي عن فقــد بطاقتي 

الشخصية التي تحمل الرقم 403203383 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب 

مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد 
هوية

ســلفيت - اعلن انا ســالم أمين عبد الفتاح معالي عن فقد بطاقتي الشخصية 

التــي تحمل الرقــم 970812772 الرجــاء ممن يجدها تســليمها ألقرب مركز 

شرطة وله الشكر سلفا.

فقد 
هوية

مذكرة تبليغ حكم بالنشر صادرة عن محكمة صلح سلفيت 

في الدعوى المدنية رقم ( 2020/652)
إلــى المدعــى عليه / بالل جالل محمد زبــادي / طولكرم ومجهول محل اإلقامة حاليا . وعمال بالقرار الصادر 

عــن قاضي محكمة صلح ســلفيت بتاريخ (2021/10/26 ) في االســتدعاء المقدم علــى القضية الحقوقية 

رقم (2020/652) والتي موضوعها مطالبة بمبلغ (2000 ) دينار ، والمقدمة من قبل المدعي / صالح خضر 

حســن أبو اديهم بواســطة وكيله المحامي محمد إبراهيم ، فقد تقرر تبليغكم الحكم الصادر بحقكم عن 

محكمة صلح سلفيت وذلك بالتعليق على لوحة إعالنات المحكمة وأخر محل إقامة وبالنشر بإحدى الصحف 

المحلية وذلك عمال بأحكام المادة (20) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة ( 2001) 

والــذي جــاء فيه « الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (2000 دينار ) للمدعي ، وتضمينه الرســوم 

والمصاريف و( 50 دينار ) أتعاب المحاماة . حكما حضوريا قابال لالســتئناف صدر وتلي علنا باســم الشــعب 

العربي الفلسطيني وافهم في (2021/6/7م).

رئيس قلم الحقوق محكمة صلح سلفيت/ محمد احمد طه 

دولـــــة فلسطيــــن - السلطة القضائية

محكمة صلح سلفيت - دعوى 2020/652

2/13 د

اخطار تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا

 رقم القضية : 2020/5826 سجل تنفيذ 
الى المدين / المحكوم عليه  -1 مجد يوسف توفيق ابو خميس -850687492 نابلس – طلوزة أخبرك بان 

الدائن / المحكوم له -1 شــركة االتصاالت الخلوية الفلســطينية 562451310/نابلس  قد ابرز لهذه الدائرة 

قرار   محكمة صلح رام اهللا رقم 742/2018   بتاريخ 17/2/2020 تحمل توقيعك / بصمتك ومستحقة االداء 

بمبلغ   1243  شيقل اسرائيلي  -  30 دينار اردني -    

لذلك فانه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات او ارسال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل اسبوعين من تاريخ 

هذا االعالم وفقا الحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب االصول ، واذا لم تبادر بذلك فسوف 

تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى اخطارك بذلك .

مأمور التنفيذ  

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية

2/13 د

2/13د

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم  أنا :  عبد الفتاح احمد علي الكم   وذلك بصفته 

وكيــال بموجــب الوكالــة الدورية   رقم  :  3038/2021    تاريخ 2021/05/6   انا  عبد الفتاح  احمد علي الكم 

بصفتي الوكيل بموجب الوكالة الدورية رقم 3038/2021 بتاريخ 2021/5/6 عدل طولكرم المعطوفة على 

الوكالة العامة رقم س ف ك 465 و بتاريخ 2020/12/29 السفارة عن سفارة دولة فلسطين في الكويت عن 

عدنــان عــزات عبد الرحمن ملحم . الصادرة من كاتــب عدل طولكرم . وذلك بمعاملة بيع على أراضي عنبتا   

حوض رقم 8507  قطعة رقم 30

ومن له اعتراض على ذلك عليه التقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول والقانون. 

اسم الموكل المالك :  عدنان عزات عبد الرحمن ملحم .           

اسم الوكيل :  عبد الفتاح احمد علي الكم       .                     

دائرة تسجيل أراضي طولكرم  

دولـــــة فلسطيــــن
2/13د

أ

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طولكرم
رقم امللف :  4740/ج/2022

2/13د

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم  أنا :  سرين مروان « محمد صالح « قعدان    وذلك 

بصفته وكيال بموجب الوكالة الخاصة    رقم  :  1040/2022    تاريخ 2022/02/9   انا سرين مروان « محمد 

صالــح « قعــدان    بصفتي  الوكيل بموجب الوكالة الخاصة رقــم  1040/2022 بتاريخ 2022/2/9 الصادرة 

عــن عدل طولكرم عن رحمة محمود محمد شــريم . الصــادرة من كاتب عدل طولكرم .  وذلك بمعاملة بيع 

على أراضي عالر    حوض رقم 13 قطعة رقم 46

ومن له اعتراض على ذلك عليه التقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول والقانون. 

اسم الموكل المالك :  رحمة محمود محمد شريم .  

اسم الوكيل : سرين مروان « محمد صالح « قعدان    .                     

دائرة تسجيل أراضي طولكرم  

دولـــــة فلسطيــــن
2/13د

أ

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طولكرم
رقم امللف :  4788/ج/2022

2/13د

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم  أنا :  سرين مروان « محمد صالح « قعدان    وذلك 

بصفته وكيال بموجب الوكالة الخاصة    رقم  :  1040/2022    تاريخ 2022/02/9   انا سرين مروان « محمد 

صالــح « قعــدان    بصفتي  الوكيل بموجب الوكالة الخاصة رقــم  1040/2022 بتاريخ 2022/2/9 الصادرة 

عــن عــدل طولكرم عن عفاف محمود محمد شــريم  الصادرة من كاتب عــدل طولكرم .  وذلك بمعاملة بيع 

على أراضي عالر    حوض رقم 13 قطعة رقم 47

ومن له اعتراض على ذلك عليه التقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول والقانون. 

اسم الموكل المالك :  عفاف محمود محمد شريم

اسم الوكيل : سرين مروان « محمد صالح « قعدان    .                     

دائرة تسجيل أراضي طولكرم  

دولـــــة فلسطيــــن
2/13د

أ

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طولكرم
رقم امللف :  4780/ج/2022

2/13د

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم  أنا :  مصعب شكيب طاهر عوض     وذلك بصفته 

وكيال بموجب الوكالة الخاصة    رقم  :  7454/2021   تاريخ 2021/09/28 والمعطوفة على الوكالة الدورية 

رقم سجل 2399 صفحة 62/2021  سفارة فلسطين / االردن والمعطوفة بدورها على الوكالة العامة رقم 

(س ف ك 591 و) ســفارة فلســطين / الكويت . الصادرة من كاتب عدل عدل طولكرم .  وذلك بمعاملة بيع 

على أراضي ارتاح     حوض رقم 8452 قطعة رقم 101

ومن له اعتراض على ذلك عليه التقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول والقانون. 

اسم الموكل المالك :  فؤاد وباسم وسمير وسميره وفايزة وحسام أبناء احمد سليم فاخوري  

اسم الوكيل : مصعب شكيب طاهر عوض    .                     

دائرة تسجيل أراضي طولكرم  

دولـــــة فلسطيــــن
2/13د

أ

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طولكرم
رقم امللف :  4790/ج/2022

إعالن بيع صيدلية 
اعلــن انا الصيدالني علي حســن حســين جزماوي عن بيــع صيدلتي (صيدلية 

الجزماوي ) الى الصيدالنية رفيدة سامي مصطفى طعمه وعلى جميع الشركات 

والمســتودعات ومن له اي اعتراض مراجعتي خالل اســبوعين من تاريخ نشر 

االعالن في الجريدة الرسمية .

2/13د

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم  أنا :  عامر محمد نظام عبد القادر حامد     وذلك 

بصفته وكيال بموجب الوكالة  99/2020 تاريخ: 2020/01/8 انا عامر محمد نظام عبد القادر حامد بصفتي 

الوكيــل بموجــب الوكالة الدورية رقم 99/2020 بتاريخ 2020/1/8 عدل طولكرم عن فيصل علي يوســف 

الباشــا .  الصــادرة مــن كاتب عــدل عدل طولكرم .   وذلــك بمعاملة بيع على أراضي ذنابــة      حوض رقم 

8498 قطعة رقم 43

ومن له اعتراض على ذلك عليه التقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول والقانون. 

اسم الموكل المالك : فيصل علي يوسف الباشا .     

اسم الوكيل : عامر محمد نظام عبد القادر حامد      .                     

دائرة تسجيل أراضي طولكرم  

دولـــــة فلسطيــــن
2/13د

أ

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طولكرم
رقم امللف :  4937/ج/2022

2/13د

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم  أنا :  عمر ماهر عطيه نصر اهللا      وذلك بصفته 

وكيال بموجب الوكالة الدورية   7761/2021  تاريخ: 2022/10/13 انا عمر ماهر عطيه نصر اهللا    بصفتي 

الوكيل بموجب الوكالة الدورية رقم 7761/2021 بتاريخ 2021/10/10 عدل طولكرم عن عودة محمد عودة 

عــودة وكذلك بصفتي الوكيل بموجــب الدورية رقم 7870/2021 بتاريخ 2022/10/13  عدل طولكرم عن 

محمــد احمــد صالح حوراني .  الصــادرة من كاتب عدل عدل طولكرم .  وذلك بمعاملة بيع على أراضي باقة 

الشرقية   حوض رقم 18 قطعة رقم 77

ومن له اعتراض على ذلك عليه التقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول والقانون. 

اسم الموكل المالك :  عودة محمد عودة عودة . محمد احمد صالح حوراني .      

اسم الوكيل :  عمر ماهر عطيه نصر اهللا   .                         

دائرة تسجيل أراضي طولكرم  

دولـــــة فلسطيــــن
2/13د

أ

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طولكرم
رقم امللف :  4830/ج/2022

2/13د

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلــن للعمــوم أنــه تقدم إلى دائرة تســجيل أراضي طولكــرم  أنا :  مهتدى عفيف « محمد رشــيد « عتيلي   

وذلــك بصفتــه وكيال بموجــب الوكالة الدورية   7076/2021  تاريــخ: 2021/09/16 . عدل طولكرم بتاريخ 

والمعطوفة على الوكالة العامة رقم ســجل 2488/صفحة 2021/52 ســفارة فلسطين في االردن  الصادرة 

مــن كاتــب عدل عدل طولكــرم .وتصديقات العدل والخارجية  وذلك بمعاملة بيع على أراضي عالر    حوض 

رقم 3  حي رقم 2 قطعة رقم 12

ومن له اعتراض على ذلك عليه التقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول والقانون. 

اسم الموكل المالك :  رشا وازدهار بنات رشيد يحيى خليل . 

اسم الوكيل :  مهتدى عفيف « محمد رشيد « عتيلي   .                         

دائرة تسجيل أراضي طولكرم  

دولـــــة فلسطيــــن
2/13د

أ

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طولكرم
رقم امللف :  4608/ج/2022

2/13د

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم  أنا :  امجد جالل احمد خراز    وذلك بصفته وكيال 

بموجب الوكالة الدورية   433/2022  تاريخ: 2022/02/8 .انا امجد جالل احمد خراز بصفتي الوكيل بموجب 

الوكالة الدورية رقم 433/2022 بتاريخ 2022/2/8 عدل قلقليلية المعطوفة على على الوكالة العامة رقم 

41/22 بتاريخ 2022/1/11 الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في ابو ظبي عن عمر باهر عبد الهادي الكرمي 

الصادرة من كاتب عدل قلقيلية . وذلك بمعاملة بيع على أراضي الراس     حوض رقم 11 قطعة رقم  18

ومن له اعتراض على ذلك عليه التقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول والقانون. 

اسم الموكل المالك :  عمر باهر عبد الهادي الكرمي . 

اسم الوكيل :  امجد جالل احمد خراز    .                         

دائرة تسجيل أراضي طولكرم  

دولـــــة فلسطيــــن

أ

دولة فلسطني
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طولكرم
رقم امللف :  4974/ج/2022

2/13د2/13د

2/13 د

اعالن صادر عن مراقب الشركات
يعلن مراقب الشــركات لــدى وزارة االقتصاد الوطني بان شــركة ( كارتيل 

لالثاث ) المســاهمة الخصوصية المحدودة والمســجلة لدينــا تحت الرقم ( 

562333989) قد تقدمت الينا بطلب لتغير اسم الشركة من شركة كارتيل 

لالثاث الى شــركة الكوني للمفروشــات ومن له اعتــراض بهذا الخصوص 

مراجعة مراقب الشركات خالل شهر من تاريخه . 

وزارة االقتصاد الوطني/ مراقب الشركات 

د 2/13

2/13 د

اعالن صادر عن مراقب الشركات
يعلن مراقب الشركات لدى وزارة االقتصاد الوطني بان شركة ( الكوني لتجارة 

المفروشات  ) المساهمة الخصوصية المحدودة والمسجلة لدينا تحت الرقم ( 

562892196  ) قد تقدمت الينا بطلب لتغير اسم الشركة من شركة الكوني 

لتجارة المفروشات  الى شركة  القبطان للمفروشات  ومن له اعتراض بهذا 

الخصوص مراجعة مراقب الشركات خالل شهر من تاريخه . 

وزارة االقتصاد الوطني/ مراقب الشركات 

د 2/13

2/13 د

اعالن صادر عن مراقب الشركات
يعلن مراقب الشــركات لدى وزارة االقتصاد الوطني بان شــركة ( مجموعة 

المســتقبل لالستثمار   ) المساهمة الخصوصية المحدودة والمسجلة لدينا 

تحــت الرقم ( 562422048  ) قد تقدمت الينا بطلب لتغير عنوان الشــركة 

مــن مدينــة رام اهللا الى مدينة نابلس .   ومن له اعتراض بهذا الخصوص 

مراجعة مراقب الشركات خالل شهر من تاريخه . 

وزارة االقتصاد الوطني/ مراقب الشركات 

طولكــرم –   أعلــن أنا : ماريا ايمن محمود مناع عن فقدان هويتي الشــخصية 

التــي تحمل الرقــم : 412104283، الرجاء ممن يجدها ان يســلمها الى  اقرب 

مركز شرطه وله جزيل الشكر . 

فقد 
هوية

2/13د

ورقة إخبار بالنشر صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم
الى المحكوم عليهم : شركة الشهامة للمواد الغذائية والمسجلة لدى مراقب الشركات تحت رقم 562587162 

في جنين ، سيلة الظهر ، وخيرية عبد اهللا امين االخرس من جنين ، سيلة الظهر ،   ومجهوال محلي اإلقامة 

حاليا .   

عمال بقرار سعادة قاضي التنفيذ بتاريخ 2022/1/18  في القضية التنفيذية التي تحمل الرقم 2021/5495  

والتي موضوعها  شيك  بقيمة 5000 شيكل والرسوم والمصاريف  ، حيث أنه وعمال بالمادة 10 من القانون 

التنفيذ فقد تقرر أعالمك  ، أنه عليك أن تقم خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ تبليغك بتنفيذ مضمون 

القرار و/او أداء الدين المطلوب الى المحكوم لها ( الشركة التركية الفلسطينية للصناعات الغذائية والمسجلة 

لدى مراقب الشركات تحت الرقم 562531152   ) ،   واذا لم تقم بتنفيذ مضمون القرار أو لم تقم بالمراجعة 

فنضطر دائرة التنفيذ الى مباشره اإلجراءات القانونيه بحقك . 

تحريرا في 2022/1/18

مأمور التنفيذ

دولـــــة فلسطيــــن
2/13د

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
مجلس القضاء االعلى 

محكمة بداية طولكرم - دائرة التنفيذ
  الرقم : 2021/5495

2/13د

مذكرة دعوى معترض عليه بالنشر صادر عن محكمة 

تسوية طولكرم في االعتراض رقم 2019/431
الى المعترض عليه   : -  ورثة اشتيوي عبد الرحمن السكسك .  

يقتضي حضورك الى محكمة تسوية طولكرم بتاريخ 2022/03/21 للنظر في االعتراض رقم 2019/431 

المقدم من  المعترضان  حمدان عبد العزيز احمد حسونة . محمد عبد اللطيف احمد حسونة  والذي موضوعه  

اعتراض على قطعة االرض رقم (144) حوض رقم (1) من اراضي زيتا   وعليكم الحضور للمحكمة بتاريخ 

2022/03/21 ، يتوجب عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغكم حسب نص 

المادة 20 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية  والمدنية  النافذ واذا لم تحضر / او تنيب وكيل عنكم سوف 

يتم السير في االعتراض بحقكم حسب االصول والقانون . 

رئيس قلم محكمة تسوية طولكرم/ ميرا نزال 

دولـــــة فلسطيــــن
2/13د

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
هيئة  تسوية االراضي واملياه

محكمة تسوية طولكرم

اعلن انا سعاد حماد خليل ربيع عن فقد جواز سفري الفلسطيني الذي اجهل رقمه  

الرجاء ممن يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.
فقد 
هوية

2/13د

إعالن صادر عن دائرة تسجيل األراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل األراضي نابلس السيد معتصم عيسى توفيق غزال    وذلك بصفته 

وكيال دوريا رقم بموجب الوكالة الدورية رقم 716/2007/2310 تاريخ 2007/3/6  الصادرة من كاتب عدل 

نابلس   ، وذلك بمعاملة بيع على أراضي سبسطية  حوض رقم 5  قطعة رقم 19   . فمن له اعتراض على 

ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمســة أيام من تاريخ نشــر هذا اإلعالن وبخالف 

ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل (المالك)  

معتصم عيسى توفيق غزال       فاطمة توفيق احمد    

دائرة األراضي نابلس 

دولـــــة فلسطيــــن
2/13د

أل

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

رقم امللف 4724/ج/2022

2/13د

إعالن صادر عن دائرة تسجيل األراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل األراضي نابلس السيد محمد سعيد محمد شامي    وذلك بصفته 

وكيال خاصا رقم بموجب الوكالة الخاصة رقم DASW21 1424 تاريخ 2021/11/26 بتاريخ 2021/11/26 

الصادرة عن سفارة فلسطين استوكهولم / السويد بموجب الوكالة الخاصة رقم DASW21 1424 ، وذلك 

بمعاملة بيع على أراضي عســكر  حوض رقم 1  قطعة رقم 26   . فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم 

باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمســة أيام من تاريخ نشــر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم الســير 

بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل (المالك)  

محمد سعيد محمد شامي     انتصار رزق نصر عيسى    

دائرة األراضي نابلس 

دولـــــة فلسطيــــن
2/13د

أل

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

رقم امللف 4766/ج/2022

2/13د

إعالن صادر عن دائرة تسجيل األراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل األراضي نابلس السيد سميرة شحادة عارف تيتي    وذلك بصفته 

وكيــال دوريــا رقم بموجب الوكالة الدورية رقم 4949/2007/729 تاريــخ 2007/5/15 ( فايز ومعين ونهلة 

ونهال ومنيرة وجميل وعبد الكريم ) أبناء طاهر منصور الياسين وحمدة حسن موسى سليمان و ( رائد واحمد 

واحــالم وامينة وايمان ورندة ) ابناء محمد طاهر الياســين بموجب الوكالــة الدورية رقم 4949/2007/729 

بتاريــخ 2007/5/15 عــدل نابلس والمعطوفة علة الدورية رقم 889/2007/709 بتاريخ 2007/1/29 عدل 

نابلس والمعطوفة على العامة رقم ســجل 603/ صفحة 53/2006 بتاريخ 2006/6/21 ســفارة فلسطين /

عمان والعامة رقم سجل 603/صفحة 78/2006 بتاريخ 2006/6/22 سفارة فلسطين / عمان والعامة رقم 

6546/2006/692 بتاريــخ 2006/7/17 عدل نابلس وبموجب الوكالة الدورية رقم 110610/2006 بتاريخ 

2006/12/17 عدل رام اهللا والمعطوفة على العامة رقم 1996/ 309 بتاريخ 96/6/8 عدل رام اهللا  ، وذلك 

بمعاملــة بيــع علــى أراضي بيت امرين  حــوض رقم 7  قطعة رقم 14   . فمن لــه اعتراض على ذلك عليه 

التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمســة أيام من تاريخ نشــر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم 

السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل (المالك)  

سميرة شحادة عارف تيتي     حسب المرفق أعاله    

دائرة األراضي نابلس 

دولـــــة فلسطيــــن
2/13د

أل

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

رقم امللف 4739/ج/2022

2/13د

اعالن طلب تسجيل حصر ارث
يعلن للعموم بأن / حازم ابراهيم خليل دلني ، من / قيرة وسكانها هوية رقم / 911693331 تقدم بطلب 

تسجيل حجة حصر ارث ، وفيها :

1. وفــاة المرحومــة / ســهام نمر عبد الجبار نمر ، من / قيرة ، قد انتقلــت الى رحمته تعالى بتاريخ 17 / 10 

/ 2021 وانحصــار ارثها الشــرعي في ابنها الوحيد / حــازم ابراهيم خليل دلني من زوجها ( المتوفي قبلها ) 

ابراهيم خليل احمد دلني فقط ال غير .

كل من له اعتراض على مضمونا ، التقدم بطلب خطي لهذه المحكمة ، خالل 10 ايام من تاريخه جرى اعالنه 

حسب االصول ، تحريرا في 09 / رجب 07 / 1443 هـ وفق 10 / شباط 02 / 2022 م .

قاضي محكمة سلفيت الشرعية / الغربية / بديا

دولـــــة فلسطيــــن
2/13د

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
ديوان قاضي القضاة

محكمة سلفيت الشرعية الغربية/ بديا
الرقم 01 / 24

إخطار تنفيذي – بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ نابلس 

رقم القضية : 2019/8043 سجل تنفيذ 
إلى المدين /المحكوم عليه / -1 ثراء جمال نايف سريس 859921835 – نابلس – شارع النجاح القديم  .. 

أخبــرك بــأن الدائن / المحكوم له -1 قســم اإلقراض لــدى وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشــغيل الالجئين 

الفلسطينيين في الشرق األدنى / الخليل   . قد ابرز لهذه الدائرة  كمبيالة , تحمل توقيعك / بصمتك ومستحقة 

األداء بمبلغ  75  شيقل إسرائيلي – 1285  دينار أردني  المرفق عنها صورة لالطالع 

لذلك فانه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات أو إرسال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل أسبوعين من تاريخ 

هذا اإلعالم وفقا إلحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب األصول , وإذا لم تبادر بذلك فسوف 

تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى إخطارك بذلك  

مأمور التنفيذ

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية

2/13 د

إخطار تنفيذي – بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ نابلس 

رقم القضية : 2021/8688 سجل تنفيذ 
إلى المدين /المحكوم عليه / -2 محمد يزن هالل داود شخشير هوية رقم  406375816 وعنوانه : نابلس 

– نابلس .. شارع 6 متر قرب مسجد عطية هاتف ,

أخبــرك بــأن الدائن / المحكوم له -1 قســم اإلقراض لــدى وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشــغيل الالجئين 

الفلســطينيين في الشــرق األدنى 112233440/ نابلس   . قد ابرز لهذه الدائرة  كمبياالت , تحمل توقيعك 

/ بصمتك ومستحقة األداء بمبلغ  18  شيقل إسرائيلي – 189  دينار أردني  المرفق عنها صورة لالطالع 

لذلك فانه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات أو إرسال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل أسبوعين من تاريخ 

هذا اإلعالم وفقا إلحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب األصول , وإذا لم تبادر بذلك فسوف 

تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى إخطارك بذلك  

مأمور التنفيذ

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية

2/13 د

إخطار تنفيذي – بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ نابلس

 رقم القضية : 2021/8688 سجل تنفيذ 
إلى المدين /المحكوم عليه / -1 موســى باســل عبد اهللا عطا اهللا 406391102 – نابلس – الجبل الشــمالي 

-2 محمد يزن هالل داود  شخشير 406375816 -  نابلس – نابلس ..,

أخبــرك بــأن الدائن / المحكوم له -1 قســم اإلقراض لــدى وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشــغيل الالجئين 

الفلســطينيين في الشــرق األدنى 112233440/ نابلس   . قد ابرز لهذه الدائرة  كمبياالت , تحمل توقيعك 

/ بصمتك ومستحقة األداء بمبلغ  18  شيقل إسرائيلي – 189  دينار أردني  المرفق عنها صورة لالطالع 

لذلك فانه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات أو إرسال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل أسبوعين من تاريخ 

هذا اإلعالم وفقا إلحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب األصول , وإذا لم تبادر بذلك فسوف 

تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى إخطارك بذلك  

مأمور التنفيذ

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية

2/13 د

إخطار تنفيذي – بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ نابلس

 رقم القضية : 2020/2700 سجل تنفيذ 
إلى المدين /المحكوم عليه / -1 عيسى نهاد حافظ أبو عصب  207097668 – رام اهللا – رام اهللا

أخبرك بأن الدائن / المحكوم له -1 عمر سليم محمد ناصر 955353578/ نابلس   . قد ابرز لهذه الدائرة  شيكات 

, تحمل توقيعك / بصمتك ومستحقة األداء بمبلغ  10110  شيقل إسرائيلي   المرفق عنها صورة لالطالع 

لذلك فانه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات أو إرسال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل أسبوعين من تاريخ 

هذا اإلعالم وفقا إلحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب األصول , وإذا لم تبادر بذلك فسوف 

تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى إخطارك بذلك  

مأمور التنفيذ

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية

2/13 د

 44 يوما على مقاطعة االسرى 
اإلداريين لمحاكم االحتالل

رام اهللا- الحياة الجديدة- 

يواصل نحو 500 أســير 

مقاطعتهــم  «إداري»، 

لمحاكم االحتالل، لليوم 

في  التوالي،  على  الـ44 

إطار مواجهتهم سياسة 

االعتقال اإلداري.

وكان األسرى اإلداريون 

اتخــذوا مطلــع الشــهر 

الماضي، موقفا جماعيا 

يتمثل بإعالن المقاطعة 

ئيــة  لنها ا و ملة  لشــا ا

القضاء  إجــراءات  لــكل 

باالعتقــال  المتعلقــة 

جعــة  ا مر ) ي  ر ا د إل ا

اســتئناف،  ئيــة،  قضا

عليا).

األسيرة  الحركة  وأكدت 

دعمها وتأييدها الكامل 

لقرار األسرى اإلداريين 

الشــاملة  بالمقاطعــة 

العســكرية،  للمحاكــم 

ودعــت جميــع األســرى 

اإلدارييــن فــي مختلف 

االلتزام  إلى  المعتقالت 

الخطوة،  بهــذه  الكامل 

لصبــر  با لتحلــي  ا و

من  الطويل،  والنفــس 

األهداف  تحقيــق  أجــل 

المرجوة بإلغاء سياســة 

االعتقال اإلداري.

هو  اإلداري  واالعتقــال 

أو  تهمــة  دون  اعتقــال 

السماح  ودون  محاكمة، 

لمحاميــه  أو  للمعتقــل 

الخاصة  المواد  بمعاينة 

باألدلة، في خرق واضح 

وصريح لبنــود القانون 

الدولي اإلنساني، لتكون 

إســرائيل هــي الجهــة 

الوحيدة في العالم التي 

تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات االحتالل 

بــأن  الســجون  وإدارات 

المعتقلين اإلداريين لهم 

ملفــات ســرية ال يمكن 

مطلقا،  عنهــا  الكشــف 

فال يعرف المعتقل مدة 

محكوميتــه وال التهمــة 

الموجهة إليه.

يتعــرض  مــا  وغالبــا 

المعتقل اإلداري لتجديد 

مدة االعتقــال أكثر من 

مــرة لمدة ثالثة أشــهر 

أو ستة أشهر أو ثمانية، 

إلى  أحيانــا  تصــل  وقد 

سنة كاملة.

 مستوطنون يهدمون 5 غرف زراعية في كفر الديك 

ويقتلعون 80 شجرة زيتون في اراضي ياسوف 
االول ولــن يكون األخير 

ســلفيت  محافظة  فــي 

مــن  وحمايــة  بغطــاء 

حكومة وجيش االحتالل، 

ت  ســا ر لمما ا ه  هــذ و

تمــت  ال  نيــة  ا و لعد ا

لالنسانية بصلة وتدلل 

وحقــد  همجيــة  علــى 

وعنصرية هذا االحتالل 

وقطعان مستوطنيه.

وأكد المحافظ ان تكرار 

لــم  االعتــداءات  هــذه 

ولن يثنينا عن التمسك 

بأرضنا وزراعتها بأشجار 

الزيتــون واســتصالحها 

بشــتى  عنهــا  والدفــاع 

الوسائل المتاحة.

سلفيت- الحياة الجديدة- 

وفا- هدم مجموعة من 

خمس  المســتوطنين، 

غرف زراعية في الجهة 

الشــمالية الغربيــة من 

بلــدة كفــر الديك غرب 

سلفيت.

ر  د مصــا ت  د فــا أ و

محليــة بــأن مجموعــة 

طنين  لمســتو ا مــن 

خمس  وخربت  هدمــت 

تعــود  زراعيــة  غــرف 

للمواطنين: حاتم وفرح 

وناجح  قاســم،  وعلــي 

حرب، وورثــة المرحوم 

فــي  حســين،  جميــل 

منطقتــي خلــة القمح، 

وسوسية.

أن  المصادر  وأوضحــت 

خلعــوا  المســتوطنين 

وحطموا  الغــرف  أبواب 

النوافذ وقطعوا مواسير 

الميــاه، وأتلفوا اكياس 

حطموا  كما  االســمنت، 

ألواح الطاقة الشمسية.

مستوطنون  حطم  كما 

شــجرة   8 0 لــي  ا حو

زيتــون، تعــود ملكيتها 

للمواطنين عمر راشــد 

مصلح واشــقائه باسم 

محمد  مصلح،  وســامر 

ويحيى  مصلــح  رشــيد 

ربحــي عبدالــرازق من 

شــرق  ياســوف  قريــة 

سلفيت. 

ســامر  المواطن  وقــال 

راشد مصلح: «خالل مدة 

لم تتجاوز االســبوعين 

قــام  الثالثــة  وللمــرة 

المســتوطنين  قطعان 

مؤخرا بتكسير وتقطيع 

80 شــجرة زيتون، في 

مناطق  «باب الشــعب» 

لقصيــب»  ا بــو  ا » و 

و»القصــور»، القريبــة 

من مســتوطنتي تفوح 

ورحاليم الجاثمتين على 

اراضي المواطنين.» 

واضاف: «مساحة ارضنا 

دونمــات،   7 لــي  حوا

وهــذا ليــس االعتــداء 

المنطقــة  فــي  االول 

نفســها، وقبل ايام قام 

المســتوطنون بتقطيع 

وتكســير وقلــع حوالي 

22 شــجرة وبعدها 43 

شجرة، وهذه المرة 40 

شجرة، تتراوح اعمارها 

مــا بيــن 15-12 عــام، 

ليصبح مجموع االشجار 

 105 عليهــا  المعتــدى 

شــجرة بأرضنــا، وذلك 

بهدف اجبارنا على ترك 

واالســتيالء  اراضينــا 

عليها.»

واكــد المواطــن محمد 

ن  ا مصلــح  شــيد  ر

قامــوا  المســتوطنين 

وتكســير 40  بتقطيــع 

شــجرة زيتون اعمارها 

بيــن 2-3  مــا  تتــراوح 

ســنوات مزروعــة على 

مساحة 4 دونمات، حيث 

يقوم باستصالح ارضه 

منذ سنوات. 

وقــال محافظ ســلفيت 

اللــواء عبــد اهللا كميل: 

ان هذا االعتداء من قبل 

الة المستوطنين على  غُ

ليس  الزيتــون  اشــجار 
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الخليــل / أعلــن أنــا ســليمان عوني محمد شــاللدة عن فقد بطاقــة الهوية 

الشخصية التي تحمل الرقم 404008369 الرجاء ممن يجدها تسليمها القرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

ابوديــس / أعلــن أنا أحمد محمود يوســف عريقات عن فقــد بطاقة الهوية 

الشخصية التي تحمل الرقم 948506282 الرجاء ممن يجدها تسليمها القرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

الخليــل / أعلن أنا ندى رائد عبد المحســن االطــرش عن فقد بطاقة الهوية 

الشخصية التي تحمل الرقم 402847826 الرجاء ممن يجدها تسليمها القرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

اعالن موعد مزاد بالنشر في الجريدة  صادر عن دائرة 
تنفيذ رام اهللا  الملف التنفيذي رقم 2019/8213 

الى المحكوم عليه: يوسف حنا يوسف زيادة عنوانه رام اهللا - بيرزيت - مقابل جيم ابو جاسر 

المحكوم له: سامر ابراهيم جورج هندو 

بتاريخ يوم الثالثاء الموافق 2021/12/21 وهو اليوم المقرر للمزاد وفي تمام الساعة الواحدة 

ظهرا تم افتتاح جلسة مزاد للمرة االولى لبيع حصص المحكوم عليه في قطعتي االرض رقم 

171 + 119 حوض 6 وحصصه في قطعة االرض 98 حوض 8 وجميعها من اراضي بيرزيت 

قضــاء رام اهللا حضــر المحكوم له ســامر هندو لم يحضر المحكوم عليــه المتبلغ بالذات ولم 

يحضر من يمثله قانونا تقدم للمزاودة المزاود فادي ابراهيم جورج هندو للمزاودة على قطع 

االراضي المذكورة وعرض االسعار اآلتية: 

500 دينار لكامل حصص المحكوم عليه في قطعة االرض رقم 98 حوض رقم 8 

16500 دينار لكامل حصص المحكوم عليه في قطعة االرض رقم 119 حوض رقم 6 

3000 دينار لكامل حصص المحكوم عليه في قطعة االرض رقم 171 حوض رقم 6 

وبتاريــخ 2021/12/22 قــرر قاضــي التنفيــذ تعييــن موعــد جديد للمــزاد والــذي تقرر يوم 

الخميسالموافق 2022/1/6 وفي اليوم المحدد وفي تمام الساعة الواحدة ظهرا تم افتتاح جلسة 

مزاد للمرة الثانية لبيع حصص المحكوم عليه في قطع االراضي المذكورة حضر المحكوم له 

سامر هندو لم يحضر المحكوم عليه المتبلغ بالذات ولم يحضر من يمثله قانونا تقدم للمزاودة 

المزاود فادي ابراهيم جورج هندو للمزاودة على قطع االراضي المذكورة وعرض نفس االسعار 

المعروضة في جلســة المزاد االولى وبتاريــخ 2022/1/11 قرر قاضي التنفيذ تمديد المزايدة 

عمال باحكام المادة 131 من قانون التنفيذ وبتاريخ 2022/2/1 وفي تمام الساعة الواحدة ظهرا 

تم افتتاح جلسة المزاد الثالثة حضر المحكوم له سامر هندو لم يحضر المحكوم عليه المتبلغ 

بالذات ولم يحضر من يمثله قانونا تقدم للمزاودة المزاود فادي ابراهيم جورج هندو للمزاودة 

على قطع االراضي المذكورة وعرض االسار االتية: 

1500 دينار لكامل حصص المحكوم عليه في قطعة االرض رقم 98 حوض رقم 8 

18500 دينار لكامل حصص المحكوم عليه في قطعة االرض رقم 119 حوض رقم 6 

5000 دينار لكامل حصص المحكوم عليه في قطعة االرض رقم 171 حوض رقم 6 

وبتاريــخ 2022/2/9 قــرر قاضي التنفيذ احالة قطع االراضــي المبينة اعاله احالة مؤقتة على 

المــزاود فــادي هندو وتعييــن موعد جديد لغايــات االحالة القطعية وعليه تقــرر موعد المزاد 

القادم يوم االربعاء الموافق 2022/3/2 الســاعة الواحدة ظهرا في دائرة تنفيذ رام اهللا فعلى 

من يرغب في الشراء التوجه الى دائرة التنفيذ ودفع 5 % من قيمة العقار والذي قدره المخمن 

على النحو اآلتي: 

قيمة حصة المحكوم عليه في جميع العقارات بالدينار األردني 

القيمة المقدرة  الحوض   القطعة   رقم العقار    البلدة  

 1.518   98 8 وادي الحمام   1   بيرزيت  

 28.710    119 6 وادي عياش   2    بيرزيت  

 7.749    171 6 وادي عياش   3    بيرزيت  

 37.977 المجموع       

مأمور التنفيذ 

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر  صادرة عن محكمة 

صلح رام اهللا في الدعوى رقم 2021/1583 حقوق 
الى المدعى عليه: ربحي مصطفى سالم حجة 943448738 من رام اهللا 

يقتضــي حضورك الى محكمة صلح رام اهللا يوم الخميس 2022/3/10 الســاعة 9:00 للنظر 

في دعوى حقوق رقم 2021/1583 والتي اقامها عليك المدعي عماد محمد عايش علي - رام 

اهللا بدعــوى وموضوعهــا المطالبة بمبلغ مالــي بقيمة 5000 دوالر امريكي وجاء في اســباب 

الئحة الدعوى ما يلي: 

1 - حيــث اننــي اعمل فــي مجال التســويق العقاري وصاحــب مكتب الحاجة غاليــة للعقارات 

المتخصص في هذا المجال. 

2 - المدعى عليه صاحب الشــقة التي قمت بتســويقها والواقعة في شــارع رام اهللا القدس - 

مقابل عرابي. 

3 - حيث انني قد قمت بتســويق الشــقة للمشتري الســيد ناصر دغش بمبلغ وقدره 140000 

مائة واربعون الف دوالر امريكي. 

4 - التزم المدعى عليه بقيمة العمولة المترتبة على طرفي الصفقة الخاصة بالشقة المذكورة 

اعاله والبالغ قيمة العمولة من الطرفين مبلغ وقدره 5000 خمسة االف دوالر امريكي. 

5 - قمــت بمطالبــة المدعى عليه بالمبلغ موضوع الدعوى اال انه رفض الدفع دون وجه حق و/

او مسوغ قانوني. 

6 - لمحكمتكــم الموقــرة الصالحيــة نظرا لمكان اقامة المدعي والمدعى عليه ومكان نشــوء 

االلتزام. 

7 - الطلب: لهذه االسباب يلتمس المدعي من محكمتكم الموقرة تبليغ المدعى عليه نسخة عن 

الئحة الدعوى ومرفقاتها ودعوته للمحاكمة والزامه بدفع مبلغ وقدره 5000 خمسة االف دوالر 

امريكي باالضافة الى الرسوم والمصاريف وذلك حسب االصول والقانون. 

ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى. 

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر باحدى 

الصحــف المحليــة عمــال بالمادة 62 مــن قانون اصول المحاكمــات المدنيــة والتجارية رقم 2 

لسنة 2001. 

واذا لم تحضر او ترسل وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق احكام القانون. 

رئيس قلم محكمة صلح رام اهللا 

اخطار تنفيذي بالنشر في احدى الصحف المحلية  صادر 

عن دائرة تنفيذ رام اهللا   رقم القضية: 2020/5076 

سجل تنفيذ 
الى المدين المحكوم عليه: سهام ناجي علي موسى 944066984 - سلفيت - بروقين 

اخبرك بان الدائن المحكوم له فراس غنام محمد غنام 946112786 - رام اهللا 

قــد ابرز لهذه الدائرة شــيكات تحمل توقيعك بصمتك ومســتحقة االداء بمبلغ 5000 شــيقل 

اســرائيلي لذلك فانه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات او ارســال وكيل عنك لدائرة التنفيذ 

خالل اســبوعين من تاريخ هذا االعالم وفقا الحكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلســطيني 

حسب االصول واذا لم تبادر بذلك فسوف تقوم دائرة التنفيذ باجراءات التنفيذ حسب القانون 

لذا اقتضى اخطارك بذلك. 

مأمور التنفيذ 

دولـــــة فلسطيــــن-السلطة القضائية

دولـــــة فلسطيــــن-السلطة القضائية

دولـــــة فلسطيــــن

محكمة بداية رام اهللا - دائرة التنفيذ 

محكمة صلح رام اهللا - الرقم: 2021/1583 حقوق 

السلطة القضائية

فقد 
هوية

فقد 
هوية

فقد 
هوية

2/13 د

2/13 د

2/13 د

2/13د

2/13د

2/13د

2/13د

2/13د  

2/13د  

2/13د

2/13د

2/13د

2/13د

2/13د

2/13د

2/13د

اعالن صادر عن دائرة االراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي رام اهللا الســيدة ســعدية عبد اهللا علي عجاج وذلك 

بصفتــه وكيال دوريــا بموجب الوكالة الدورية رقــم 2007/2984 تاريخ 2007/3/17 الصادرة 

من كاتب عدل رام اهللا وذلك بمعاملة بيع على اراضي دير جرير حوض رقم 5 قطعة رقم 98 

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمســة ايام 

من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون. 

دائرة االراضي رام اهللا 

اعالن صادر عن دائرة االراضي بيت لحم   
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي بيت لحم الســيد محمد صالح محمد ابراهيم وذلك 

بصفته وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 291/2022/266 تاريخ 2022/2/2 الصادرة 

من كاتب عدل اريحا وذلك بمعاملة بيع على اراضي ابوديس حوض رقم 14 قطعة رقم 173 

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمســة ايام 

من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون. 

اسم الموكل (المالك): عصام موسى محمد مصطفى 

اسم الوكيل: محمد صالح محمد ابراهيم 

مالحظات: وليد داود حسين درويش 

دائرة االراضي بيت لحم   

تبليغ بالنشر  علم وخبر وتبليغ بالنشر  في القضية رقم 

2019/110  صادر عن محكمة تسوية اراضي خربة ابو فالح 
طالب التبليغ المعترض: ماريا الفونزو شريف زهور 

المطلوب تبليغ المعترض عليه: ورثة عبد الحميد عبد الحق زهور 

الموضــوع: اعتــراض على تســجيل قطعــة االرض رقم 98 حوض 9 حي رقــم 1 من اراضي 

خربة ابو فالح 

اقام المعترض هذا االعتراض ضد المعترض عليهم اصلهم من خربة ابو فالح وهم خارج البالد 

اود ان اعلمكم بان المعترض المذكور اعاله قد تقدم باعتراض لدى محكمة تســوية اراضي 

ابو فالح يحمل الرقم 2019/110 

الموضوع: اعتراض حصة ارثية 

وقد تقرر بموجب ذلك تعيين جلسة للنظر فيها الموافق 2022/3/24 لذا يقتضي عليك تقديم 

الئحة جوابية خالل 15 يوما من تاريخ تبليغك الئحة الدعوى وفق المادة 62 من قانون اصول 

المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001. 

واذا لم تحضر او ترسل وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق احكام القانون. 

رئيس قلم محكمة تسوية اراضي رام اهللا والبيرة 

عهد زيد 

تبليغ بالنشر  علم وخبر وتبليغ بالنشر  في القضية رقم 

2018/57  صادر عن محكمة تسوية اراضي ابو فالح 
طالب التبليغ المعترض: زيد عبد اهللا محمد خطاب 

المطلوب تبليغ المعترض عليه: مهدي عصفور محمد صالح 

الموضوع: اعتراض على تسجيل قطعة االرض رقم 31 حوض 6 حي رقم 3 من اراضي ابو فالح 

اقام المعترض هذا االعتراض ضد المعترض عليهم اصلهم من ابو فالح وهم خارج البالد حاليا. 

اود ان اعلمكم بان المعترض المذكور اعاله قد تقدم باعتراض لدى محكمة تســوية اراضي 

ابو فالح يحمل الرقم 2018/57 

الموضوع: اعتراض على تسجيل قطعة االرض 

باسمكم وقد تقرر بموجب ذلك تعيين جلسة للنظر يوم الموافق 2022/3/21 لذا يقتضي عليكم 

تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغكم الئحة االعتراض 

وفق المادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001 وفي حال 

عدم حضوركم او تقديم الئحة جوابية تجري بحقكم المحاكمة الغيابية. 

رئيس قلم محكمة تسوية اراضي رام اهللا والبيرة 

عهد زيد 

تبليغ بالنشر  علم وخبر وتبليغ بالنشر  في القضية رقم 
2019/2  صادر عن محكمة تسوية اراضي ترمسعيا 

طالب التبليغ المعترض: خزيرة محمد عازم زهور 

المطلوب تبليغ المعترض عليه: بدرية عبد الرحمن يوسف خريوش 

الموضوع: اعتراض على تسجيل قطعة االرض رقم 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 

+ 32 + 34 + 55 + 56 حوض 12 حي رقم 1 من اراضي ترمسعيا. 

اقام المعترض هذا االعتراض ضد المعترض عليها اصلها من ترمســعيا ومقيمة خارج البالد 

وعودتها غير منتظرة. 

اود ان اعلمكم بان المعترض المذكور اعاله قد تقدم باعتراض لدى محكمة تســوية اراضي 

ترمسعيا يحمل الرقم 2019/2. 

الموضوع: اعتراض حصة ارثية 

وقد تقرر بموجب ذلك تعيين جلسة للنظر فيها الموافق 2022/3/10 لذا يقتضي عليك تقديم 

الئحة جوابية خالل 15 يوما من تاريخ تبليغك الئحة الدعوى وفق المادة 62 من قانون اصول 

المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001. 

واذا لم تحضر او ترسل وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق احكام القانون. 

رئيس قلم محكمة تسوية اراضي رام اهللا والبيرة 

عهد زيد 

تبليغ بالنشر  علم وخبر وتبليغ بالنشر  في القضية رقم 
2018/163  صادر عن محكمة تسوية اراضي ترمسعيا 

طالب التبليغ المعترض: رتيب عبد اهللا مسعود نعسان 

المطلوب تبليغ المعترض عليه: نبيه مروح محمد غيث، امجد نعيم محمد جبارة، فاطمة صالح 

حســين بركات، انتصار عبد الجابر محمود جبارة، عبد اهللا ســعادة محمد سعادة، احمد سعادة 

محمد ســعادة، حســام سعادة محمد ســعادة، بسام سعادة محمد ســعادة، وسام سعادة محمد 

ســعادة، سارة سعادة محمد ســعادة، خولة سعادة محمد سعادة، اخالص سعادة محمد سعادة، 

اكرام سعادة محمد ابو عواد، احالم سعادة محمد جبارة 

الموضوع: اعتراض على تسجيل قطعة االرض رقم 17 حوض رقم 2 حي رقم 3 من اراضي 

ترمسعيا 

اقام المعترض هذا االعتراض ضد المعترض عليهم اصلهم من ترمسعيا وهم خارج البالد حاليا. 

اود ان اعلمكم بان المعترض المذكور اعاله قد تقدم باعتراض لدى محكمة تســوية اراضي 

ترمسعيا يحمل الرقم 2018/163. 

الموضوع: اعتراض حصة ارثية في قطعة االرض المذكورة 

وقد تقرر بموجب ذلك تعيين جلسة للنظر فيها الموافق 2022/3/27 لذا يقتضي عليك تقديم 

الئحة جوابية خالل 15 يوما من تاريخ تبليغك الئحة الدعوى وفق المادة 62 من قانون اصول 

المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001. 

واذا لم تحضر او ترسل وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق احكام القانون. 

رئيس قلم محكمة تسوية اراضي رام اهللا والبيرة 

عهد زيد 

اعالن صادر عن دائرة االراضي شمال رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي شــمال رام اهللا الســيدة منيرة جاسر عوض سلمان 

بواســطة الوكيل الخاص محمود حســين محمود فقيه بموجب الوكالة الخاصة 2022/1369 

بتاريخ 2022/2/13 المعطوفة من الوكالة العامة 2022/79 بتاريخ 2022/1/3 وذلك بمعاملة 

بيــع علــى اراضي كفــر عين حوض رقم 14 قطعة رقم 37 فمن لــه اعتراض على ذلك عليه 

التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمسة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف 

ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون. 

دائرة االراضي شمال رام اهللا 

اعالن صادر عن دائرة االراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي رام اهللا السيد ابراهيم ناصر احمد بواسطة الوكيل 

الدوري سيف عبد المنعم وفيق ابو ريدي بموجب الوكالة الدورية رقم 990 بتاريخ 2022/1/31 

تصديق وزارة العدل الفلسطينية وذلك بمعاملة بيع على اراضي رام اهللا حوض رقم 18 قطعة 

رقم 115 فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمسة 

ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون. 

دائرة االراضي رام اهللا 

اعالن صادر عن دائرة االراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي رام اهللا السيد رمزي ومحمد واحمد ابناء جميل عبد 

الجليــل كحلة بواســطة الوكيل العام رندة خميس محمد حمد بموجــب الوكاالت العامة ارقام 

22208 و7212 محكمــة بدايــة رام اهللا تاريخ 2011/11/21 وذلــك بمعاملة بيع على اراضي 

الطيبــة حــوض رقم 10 قطعة رقم 169 فمن له اعتراض علــى ذلك عليه التقدم باعتراض 

الى دائرة االراضي خالل فترة خمسة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير 

بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون. 

دائرة االراضي رام اهللا 

اعالن صادر عن دائرة االراضي شمال رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي شــمال رام اهللا الســيد حسن ومحمد وجهان وفاتن 

ورنا وثروت وزين ابناء وبنات علي حســن داغر بواســطة الوكيل العام محمد عبد الخالق غالب 

ذياب بموجب الوكالة رقم 2021/5127 بتاريخ 2021/4/4 عدل رام اهللا وذلك بمعاملة بيع على 

اراضي مزارع النوباني حوض رقم 74 قطعة رقم 28 فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم 

باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمسة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك 

يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون. 

اسم الموكل (المالك): حسن ومحمد وجهان وفاتن ورنا وثروت وزين ابناء وبنات علي حسن داغر 

اسم الوكيل: محمد عبد الخالق غالب ذياب 

دائرة االراضي شمال رام اهللا 

اعالن صادر عن دائرة االراضي شمال رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي شــمال رام اهللا الســيد رفيق فوزي يوسف دحادحة 

بصفته الشــخصية ونهال محمد حسين اللوباني ومالك وانس وسنان وحسان وقصي وشذى 

ابناء وبنات رشــدي محمود الرجيلي واسماء وسمية بنات محمود حسين محمد ومحمود ومهند 

وهــدى ورهــام ونفين ابناء وبنات حســني محمود محمد وعالية وهناده بنات حســني محمود 

قطيري وضياء وايناء ووالء وصفاء ابناء وبنات مرشــد محمود محمد وجميلة عبد يوسف العبد 

ومحمود ورامي وريم ابناء وبنات رشيد محمود الرجيلي وحكمت ومحمود ورائد وتغريد ورائدة 

ونســرين ابناء وبنات حسين محمود الرجيلي وجميعهم بواسطة الوكيل الخاص عبد الرحمن 

فوزي يوسف دحادحة بموجب الوكاالت الخاصة رقم 2021/25588 بتاريخ 2021/12/6 ووكالة 

خاصة رقم 2021/25819 بتاريخ 2021/12/8 والمعطوفات على الوكاالت التالية: 

بتاريخ 2014/3/16 خاصة 2014/4630 

بتاريخ 2021/6/9 عامة 2021/3595 

بتاريخ 2021/6/9 عامة 2021/3593 

بتاريخ 2021/6/9 عامة 2021/3594 

بتاريخ 2021/4/20 خاصة 2021/2626 

بتاريخ 2021/5/10 خاصة 2021/3069 

بتاريخ 2021/4/20 عامة 2021/2625 

بتاريخ 2021/11/30 عامة 2021/9701 

بتاريخ 2021/1/3 عامة 2012/32 

بتاريخ 2010/10/13 عامة 2010/15634 

بتاريخ 2018/10/31 عامة 2018/13729 

بتاريخ 2014/4/27 عامة 2014/7611 

الصادرة من كاتب عدل رام اهللا وذلك بمعاملة بيع على اراضي عطارة حوض رقم 11 قطعة 

رقم 5 فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمسة 

ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون. 

دائرة االراضي شمال رام اهللا 

تبليغ بالنشر  علم وخبر وتبليغ بالنشر  في القضية رقم 
2019/159  صادر عن محكمة تسوية اراضي ترمسعيا 

طالب التبليغ المعترض: قاسم هاشم يونس ابو عواد 

المطلوب تبليغ المعترض عليه: 1 - هشام احمد مصطفى ابو عواد 2 - حسام احمد مصطفى 

ابو عواد 3 - اقبال احمد محمود 

الموضــوع: اعتــراض على تســجيل قطعة االرض رقم 28 حوض 12 حــي رقم 3 من اراضي 

ترمسعيا. 

اقام المعترض هذا االعتراض ضد المعترض عليها اصلها من ترمســعيا ومقيمه خارج البالد 

وعودتها غير منتظرة 

اود ان اعلمكم بان المعترض المذكور اعاله قد تقدم باعتراض لدى محكمة تســوية اراضي 

ترمسعيا يحمل الرقم 2019/159. 

الموضوع: اعتراض حصة ارثية 

وقد تقرر بموجب ذلك تعيين جلسة للنظر فيها الموافق 2022/2/22 لذا يقتضي عليك تقديم 

الئحة جوابية خالل 15 يوما من تاريخ تبليغك الئحة الدعوى وفق المادة 62 من قانون اصول 

المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001. 

واذا لم تحضر او ترسل وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق احكام القانون. 

رئيس قلم محكمة تسوية اراضي رام اهللا والبيرة 

عهد زيد 

اخطار مكتبي 

قبل اتخاذ اجراءات قضائية 

دون اجحاف بالحقوق 
المخطر: محمد عبد الرحيم ذيب سعسع - رام اهللا 

وكيله المحامي سمير الشيخ قاسم - رام اهللا 

المخطر اليها: ريما انور حسني سالم - رام اهللا 

حيث انك كنت قد حررت المر الســيد محمد عبد الرحيم ذيب سعســع شيك مسحوب على بنك 

فلسطين - فرع رام اهللا االرسال قيمته 1000 الف دوالر امريكي مستحق االداء في 2022/1/10 

يحمل الرقم 20000188 وحيث ان موكلي بعرضه الشــيك على البنك المســحوب عليه وحيث 

انه قد اعيد الشــيكين دون رصيد جاهز ومعد للدفع خالفا لالصول والقانون مما يشــكل جرما 

جزائيا لذلك فانه يخطرك بضرورة دفع قيمة الشــيك خالل عشــرة ايام من تاريخ تبلغك هذا 

االخطار. وبعكس ذلك سوف يتخذ االجراءات القانونية المناسبة مع تقديم شكوى جزائية ضدك 

موضوعها اصدار شيك بدون رصيد خالفا للمادة 421 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 

واالمر العســكري رقم 890 لســنة 1981 لدى المحاكم المختصة لتحصيل حقوقه مع الزامك 

بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة املين حسن التزامك. 

وكيل المخطر 

المحامي  سمير الشيخ قاسم 

اعالن صادر عن دائرة االراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي رام اهللا السيد معروف ماجد »محمد يوسف« حامد 

بواســطة الوكيل الدوري رأفت اديب جميل حامد بموجب الوكالة الدورية رقم 2021/22166 

بتاريخ 2021/10/25 عدل رام اهللا وذلك بمعاملة بيع على اراضي سلواد حوض رقم 6 قطعة 

رقم 48 فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمسة 

ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون. 

دائرة االراضي رام اهللا 

دولـــــة فلسطيــــن

دولـــــة فلسطيــــن

دولـــــة فلسطيــــن

دولـــــة فلسطيــــن

دولـــــة فلسطيــــن

دولـــــة فلسطيــــن

دولـــــة فلسطيــــن

دولـــــة فلسطيــــن

دولـــــة فلسطيــــن

دولـــــة فلسطيــــن

دولـــــة فلسطيــــن

دولـــــة فلسطيــــن

دولـــــة فلسطيــــن

2/13د

دولـــــة فلسطيــــن

2/13د

دولـــــة فلسطيــــن

2/13د

دولـــــة فلسطيــــن

2/13د

دولـــــة فلسطيــــن

2/13د

دولـــــة فلسطيــــن

2/13د

دولـــــة فلسطيــــن

2/13د

دولـــــة فلسطيــــن

2/13د

دولـــــة فلسطيــــن

2/13د

دولـــــة فلسطيــــن

2/13د

دولـــــة فلسطيــــن

2/13د

دولـــــة فلسطيــــن

2/13د

دولـــــة فلسطيــــن

2/13د

دولـــــة فلسطيــــن

دولة فلسطني
سلطة األراضي

دولة فلسطني
سلطة األراضي

دولة فلسطني
سلطة األراضي

دولة فلسطني
سلطة األراضي

دولة فلسطني
سلطة األراضي

دولة فلسطني
سلطة األراضي

دولة فلسطني
سلطة األراضي

دولة فلسطني
سلطة األراضي

دولة فلسطني
سلطة األراضي

دولة فلسطني
سلطة األراضي

دولة فلسطني
سلطة األراضي

دولة فلسطني
سلطة األراضي

دولة فلسطني
سلطة األراضي

دائرة األراضي يف سلطة األراضي رام اهللا 
رقم امللف: 4795/ج/2022 

دائرة األراضي يف سلطة األراضي بيت حلم   
رقم امللف: 4254/ج/2022 

محكمة تسوية األراضي واملياه 
رام اهللا 

محكمة تسوية األراضي واملياه 
رام اهللا 

محكمة تسوية األراضي واملياه 
رام اهللا 

محكمة تسوية األراضي واملياه 
رام اهللا 

دائرة األراضي يف سلطة األراضي شمال رام اهللا 
رقم امللف: 5024/ج/2022 

دائرة األراضي يف سلطة األراضي رام اهللا 
رقم امللف: 4911/ج/2022 

دائرة األراضي يف سلطة األراضي رام اهللا 
رقم امللف: 4867/ج/2022 

دائرة األراضي يف سلطة األراضي شمال رام اهللا 
رقم امللف: 4866/ج/2022 

دائرة األراضي يف سلطة األراضي شمال رام اهللا 
رقم امللف: 3445/ج/2022 

محكمة تسوية االراضي واملياه 
رام اهللا 

دائرة األراضي يف سلطة األراضي رام اهللا 
رقم امللف: 4946/ج/2022 

االحتالل يعتقل 5 مواطنين من الضفة ويهدم 

غرفتين زراعيتين وبئر مياه ويقتلع أشجارا في الخليل
محافظــات- وفــا- اعتقلــت قوات 

االحتالل، أمس، 5 مواطنين خالل 

اقتحامها أنحاء متفرقة من الضفة.

وأفادت مصادر بأن قوات االحتالل 

داهمــت المنطقــة الجنوبيــة من 

مدينة الخليــل واعتقلت المواطن 

زيد الجعبري وفتشت منزله ومنزل 

المواطــن فرج حســين الجعبري، 

بمحتوياتهما، كما اعتقلت  وعبثت 

الشاب حســام الصطافي من بلدة 

الرام شمال مدينة القدس المحتلة، 

عقب دهم منزله وتفتيشه والعبث 

بمحتوياته.

ومن نابلس اقتحمت قوات االحتالل 

أحيــاء عدة مــن المدينــة نابلس، 

المواطن عدنــان خالد صالح، من 

منطقــة رفيديا، وهــو من جنين، 

كما داهمت منزل الشــهيد يوسف 

وقامــت  رفيديــا،  فــي  حســونة 

بتفتيشه. االحتالل يعتقل شابين 

جنــوب نابلــس االحتــالل يعتقل 

شابين جنوب نابلس

كما اعتقلت قوات االحتالل، شابين 

بالقــرب من بلدة كفر قليل جنوب 

نابلس.

وقــال أميــن ســر حركــة فتح في 

نابلــس، محمد حمــدان، إن قوات 

االحتــالل اعتقلت الشــابين زعيم 

منصور من بلدة كفر قليل، وصالح 

الطيطي مــن مخيم بالطة، خالل 

تواجدهما في جبال البلدة القريبة 

من مستوطنة «براخا»، وذلك عقب 

إطــالق النار صوبهمــا دون اصابة 

أيا منهما.

وذكر ان قوات االحتالل تدعي انهما 

احرقا خيمة نصبها المســتوطنون 

في المنطقة.

وهدمــت قــوات االحتــالل أمــس، 

غرفة زراعيــة، وبئرا لجمع المياه، 

واقتلعوا اشجار زيتون في بلدة بيت 

أمر شمال الخليل.

وقــال الناشــط االعالمــي محمــد 

عوض، إن قــوات االحتالل هدمت 

غرفة زراعية في منطقة «وردان» 

شرق البلدة، تعود ملكيتها للمواطن 

عودة أحمد صبارنة.

كمــا هدموا بئــرا زراعية واقتلعوا 

عددا مــن اشــجار الزيتــون خالل 

عملية الهــدم، واجبــروا المواطن 

محمــد ناصر العالمــي على هدم 

مخزن في وادي الشيخ، بحجة قربه 

من الشارع االستيطاني.

وهدمــت قــوات االحتــالل أمــس، 

غرفــة زراعيــة في بلــدة حلحول 

شمال الخليل.

وأكد مالك الغرفــة الزراعية عمار 

االحتــالل  جرافــات  ان  حنيحــن، 

هدمــت الغرفة الزراعيــة الواقعة 

في منطقــة «الحــواور» في بلدة 

حلحول شمال الخليل بعد اقل من 

96 ســاعة من اإلخطار الموجه له 

بشــأنها. مبينا انه يملك 18 دونما 

زراعيا في المنطقة المصنفة (ج) 

ويقوم بزراعتها على مدار السنة.

عشرات المستوطنين يقتحمون «األقصى»
القدس المحتلة- وفا- اقتحم مستوطنون، 

أمس، المسجد األقصى المبارك، بحراسة 

االحتــالل  شــرطة  قبــل  مــن  مشــددة 

اإلسرائيلي. وقالت دائرة األوقاف اإلسالمية 

فــي القــدس، إن عشــرات المســتوطنين 

اقتحمــوا األقصى من جهــة باب المغاربة، 

ونفذوا جوالت اســتفزازية وأدوا طقوســا 

تلمودية في باحاته.

وكانت مؤسســات مقدســية وثقت اقتحام 

814 مستوطنا للمسجد األقصى، من األحد 

الماضي وحتى الخميس من باب المغاربة 

وحتى باب السلسلة.

وطقوســا  صلــوات  المســتوطنون  وأدى 

تلموديــة عنــد المنطقــة الشــرقية قرب 

مصلــى بــاب الرحمــة، كما نفــذوا جوالت 

اســتفزازية في باحاته. وفــي الوقت الذي 

أمنت فيه قوات االحتالل اقتحام عشــرات 

المســتوطنين بينهم طالب معاهد دينية 

يهوديــة وضبــاط وجنــود وموظفون في 

حكومة االحتالل، فإنها كانت تضيق على 

الوافدين والمصلين أثناء دخولهم وتحتجز 

هوياتهم وتفتش حقائبهم.

ويتعــرض المســجد األقصــى القتحامات 

المســتوطنين بحماية قوات االحتالل على 

مــدار األســبوع باســتثناء يومــي الجمعة 

والســبت، على فترتين صباحية ومسائية، 

في محاولة لتغيير األمر الواقع في األقصى، 

ومحاولة تقسيمه زمانيا.

زوارق االحتالل تطلق النار
 على الصيادين غرب غزة

غزة- وفا- فتحت الزوارق الحربية اإلســرائيلية المتمركزة 

فــي عرض بحــر محافظة غــزة، أمس، نيران رشاشــاتها 

تجــاه مراكــب الصياديــن في بحر غــزة. وأفــادت مصادر، 

بــأن زوارق االحتــالل المتمركــزة فــي عرض بحــر غزة، 

أطلقت وبكثافة نيران رشاشــاتها تجــاه مراكب الصيادين 

العاملين غرب مخيم الشــاطئ الشــمالي، غــرب محافظة 

غزة، دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم. يشــار إلى أن 

الزوارق اإلسرائيلية تالحق 

الصيادين  بشــكل يومــي 

فــي بحر غــزة، وتحرمهم 

مــن الحصول علــى لقمة 

عيشهم بسالم.

«الخارجية»: شعبنا يدفع ثمن جرائم 
االحتالل وغياب العقوبات الدولية الرادعة

رام اهللا- الحياة الجديدة- قالت وزارة الخارجية 

والمغتربيــن، إن عجــز المجتمــع الدولي عن 

تنفيذ أي من القرارات األممية بشأن القضية 

الفلسطينية، بات يشكل غطاء لدولة االحتالل 

لتنفيذ المزيد من أطماعها االســتعمارية في 

أرض دولة فلسطين. وأوضحت الخارجية في 

بيــان أمــس، أن الصور التي وثقتها وســائل 

اعالم محلية ودولية ومراكز حقوقية وانسانية 

مختلفــة لوحشــية جيش االحتــالل وجنوده 

فــي قمع أصحاب قطعــة أرض من يطا وهم 

يتظاهــرون احتجاجــا على االســتيالء عليها، 

عكست العقلية االســتعمارية التي تستفحل 

وتســيطر علــى مفاصــل الحكــم فــي دولة 

االحتالل، وأظهرت من جديد أن جيش االحتالل 

يقــوم يوميــا بحماية عمليات ســرقة أراضي 

المواطنين الفلسطينيين سواء بشكل مباشر 

وبأوامر عسكرية تصدر عن أذرعه المختلفة 

بمــا فيهــا مــا تســمى بـــ»االدارة المدنية»، 

أو مــن خــالل حراســته وحمايتــه لمنظمــات 

المنتشرة  االرهابية،  المستوطنين  وجمعيات 

فــي أرجــاء الضفــة الغربيــة التي تتقاســم 

األدوار مع المؤسســات الرســمية االسرائيلية 

والسياسية والعســكرية في نهب المزيد من 

أراضي المواطنين الفلسطينيين عامة، وفي 

جميــع المناطق المصنفة (ج) بشــكل خاص. 

وادانت الخارجيــة، انتهاكات وجرائم االحتالل 

والمستوطنين المستمرة في الضفة الغربية 

بما فيها القدس الشــرقية، وحملت الحكومة 

االســرائيلية المســؤولية الكاملة والمباشــرة 

عن نتائجهــا وتداعياتها الخطيرة على فرص 

تحقيق الســالم وتطبيق مبــدأ حل الدولتين. 

ورأت أن غيــاب العقوبــات الدوليــة الرادعــة 

علــى دولة االحتالل يشــجعها علــى التمادي 

في ممارســة الضم الزاحــف للضفة الغربية 

المحتلة وارتكاب أبشــع الجرائم واالنتهاكات، 

الهادفــة الى إلغــاء الوجود الفلســطيني من 

جميع المناطق المصنفة (ج) وتسخيرها عمقا 

استراتيجيا لدولة االحتالل.

عائلتان تهدمان منزلهما ذاتيا في صور باهر
هدمــت  وفــا-  القــدس- 

عائلتان مقدسيتان، أمس، 

منزلهمــا ذاتيــا فــي بلدة 

صــور باهر جنوب شــرق 

مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر أن عائلتي 

دبش وكركي المقدسيتين 

أقدمتا على هدم منزلهما 

طابقيــن،  مــن  المكــون 

بعــد أن هددتهمــا بلديــة 

االحتــالل بهدمــه ذاتيا أو 

تغريمهما مئتي ألف شيقل 

كلفة هدمــه، بحجة عدم 

الترخيص.

مقام  المنزل  أن  وأضافت: 

منذ عام 2012 ومكون من 

طابقين تسكنهما عائلتان 

تضمان 14 فردا.
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بيتيــن / أعلن أنا االء عصام عمر حميدة عن فقد بطاقة الهوية الشــخصية 

التــي تحمل الرقم 402610661 الرجاء ممن يجدها تســليمها القرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر. 

أعلــن أنــا بالل عفانة محمد عــودة عن فقد بطاقة الهوية الشــخصية التي 

تحمل الرقم 854527249 الرجاء ممن يجدها تسليمها القرب مركز شرطة 

وله جزيل الشكر. 

الســاوية - نابلــس / أعلــن أنا عدي منير احمد ديك عــن فقد بطاقة الهوية 

الشخصية التي تحمل الرقم 422004259 الرجاء ممن يجدها تسليمها القرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

تــل / أعلــن أنا عبد الرحمن موســى فــارس هندي عن فقــد بطاقة الهوية 

الشخصية التي تحمل الرقم 403431091 الرجاء ممن يجدها تسليمها القرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر. 
نابلس / أعلن أنا فؤاد فهمي فؤاد شــلة عن فقد بطاقة الهوية الشــخصية 

التــي تحمل الرقم 408340305 الرجاء ممن يجدها تســليمها القرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر. 

نابلس / أعلن أنا محمد محمد عمر عبد ربه عن فقد بطاقة الهوية الشخصية 

التــي تحمل الرقم 403380223 الرجاء ممن يجدها تســليمها القرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر. 

نابلــس / أعلن أنا اســيل جالل شــوكت عبد الهادي عن فقــد بطاقة الهوية 

الشخصية التي تحمل الرقم 408276897 الرجاء ممن يجدها تسليمها القرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

اخطار تنفيذي – بالنشر في احدى الصحف المحلية 
صادر عن دائرة تنفيذ طولكرم  رقم القضية : 

2021/5259 سجل تنفيذ 
تاريخ التحرير : 2022/02/10

الى المدين/ المحكوم عليه : -3 احمد وائل عدنان عويضة – طولكرم – طولكرم .

اخبرك بان الدائن / المحكوم له -1 عصام صالح بشير كتانه 927714949 / طولكرم قد ابرز 

لهذه الدائرة شيكات تحمل توقيعك / بصمتك ومستحقة االداء بمبلغ 9700 شيكل اسرائيلي . 

المرفق عنها صورة لالطالع . 

لذلــك فانــه يتوجب حضــورك ومراجعتك بالــذات او إرســال وكيل عنك لدائــرة التنفيذ خالل 

أسبوعين من تاريخ هذا اإلعالم وفقا ألحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب 

األصول ، واذا لم تبادر بذلك فســوف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حســب القانون لذى 

اقتضى إخطارك بذلك . 

اخطار تنفيذي – بالنشر في احدى الصحف المحلية

مامور التنفيذ 

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر  صادرة عن محكمة 
صلح رام اهللا في الدعوى رقم 2021/2186 حقوق 

الى المدعى عليه: اسكندر علي حسين وهدان 985870922 من القدس 

يقتضــي حضورك الــى محكمة صلح رام اهللا يوم االحد 2022/3/6 الســاعة 9:00 للنظر في 

دعوى حقوق رقم 2021/2186 والتي اقامها عليك المدعي شركة بنك االستثمار الفلسطيني 

- رام اهللا بدعوى وموضوعها المطالبة بمبلغ مالي بقيمة 501 دوالر امريكي وجاء في اسباب 

الئحة الدعوى ما يلي: 

اوال: حصل المدعى عليه على بطاقة ائتمان (فيزا) من خالل حسابه الجاري الذي يحمل الرقم 

240609 والمفتوح لدى الجهة المستدعية فرع البيرة وذلك بموجب طلب اصدار - تعديل بطاقة 

ائتمان موقع بتاريخ 2017/8/9. 

ثانيا: بالرغم من حصول المدعى عليه على بطاقة االئتمان (فيزا) الممنوحة له والمشار اليها 

(اوال) اعــاله واســتغاللها من خالل الحســاب رقم 240609 والمفتوح لــدى الجهة المدعية فرع 

البيرة اال انه لم يلتزم بسداد قيمة البطاقة رغم االستحقاق ونتيجة لذلك فقد ترصد في ذمة 

المدعى عليه لصالح الجهة المدعية مبلغ وقدره 501.13 دوالر امريكي خمسمائة وواحد دوالر 

امريكي وثالثة عشر سنتا. 

وهذا المبلغ تمثل في الواقع قيمة االقساط المستحقة والقائمة والمديونية المترتبة في ذمة 

المدعى عليه والمشار اليها اعاله واستغاللها وذلك حتى تاريخ اغالق الحساب بتاريخ 2021/8/29 

وما زالت ذمة المدعى عليه مشغولة لصالح الجهة المدعية بهذا المبلغ. 

ثالثا: طالبت الجهة المدعية المدعى عليه بضرورة دفع المبلغ المترصد في ذمته اال انه امتنع 

عن الدفع رغم االستحقاق والمطالبات المتكررة له بذلك دون وجه حق ودون اي مبرر واقعي 

و/او قانوني مما اضطرت الجهة المدعية الغالق الحســاب حســب االصول بتاريخ 2021/8/29 

واقامة هذه الدعوى. 

ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى. 

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر باحدى 

الصحــف المحليــة عمــال بالمادة 62 مــن قانون اصول المحاكمــات المدنيــة والتجارية رقم 2 

لسنة 2001. 

واذا لم تحضر او ترسل وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق احكام القانون. 

رئيس قلم محكمة صلح رام اهللا 

دولـــــة فلسطيــــن-السلطة القضائيةدولـــــة فلسطيــــن

محكمة صلح رام اهللا -الرقم: 2021/2186 حقوق السلطة القضائية
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مذكرة حضور في الدعوى اساس 2021/1056
الى المدعى عليه : عبد اهللا ايمن يوســف (علي خريشــة) من الزرقاء وسكان المملكة االردنية 

الهاشــمية ومجهــول محل االقامة فيهــا وليس له محل اقامة داخل مناطق الســلطة الوطنية 

الفلسطينية

اعلمك انه وفي جلســة يوم االحد 2022/2/7م في الدعوى اســاس 2021/1056 وموضوعها 

«تفريق للشقاق والنزاع» المقامة عليك لدى هذه المحكمة من قبل زوجتك ومدخولتك بصحيح 

العقد الشرعي المدعية روال شكيب احمد ابو جاموس /ذنابة/ وكيلها المحامي صهيب بدوي و/او 

سجى السعد وعمال باحكام المادة 132 من قانون االحوال الشخصية فقد تقرر دعوتك من اجل 

بذل الجهد في االصالح من هذه المحكمة الموقرة بينك وبين زوجتك المدعية روال المذكورة 

فاذا انقضى االجل ولم تفعل يجري بحقك االيجاب الشرعي حسب االصول . 

علما بان موعد الجلسة القادمة يوم االربعاء 2022/3/9 الساعة التاسعة صباحا.

وعليه فقد جرى تبليغك ذلك حسب االصول , تحريرا في 1443/7/6هـ وفق 2022/2/7م.

قاضي محكمة طولكرم الشرعية 

اعالن تبليغ حكم غيابي صادر عن محكمة طولكرم 
الشرعية في الدعوى اساس 2021/975+976

الى المدعى عليه: عبد اهللا ايمن يوسف (علي خريشة) من الورقاء وسكانها المملكة االردنية 

الهاشــمية ومجهــول محل االقامة فيهــا وليس له محــل اقامة في مناطق الســلطة الوطنية 

الفلســطينية هوية رقــم 9941019509 اعلمك انه وبتاريــخ 2022/2/7م وبموجب اعالمات 

االحــكام الصــادر عن هذه المحكمة في الدعوى اســاس 2021/976وموضوعها (نفقة زوجة) 

المقامة عليك من قبل المدعية روال شــكيب احمد ابو جاموس من ذنابة وســكانها هوية رقم 

401458286 وكيلها المحامي صهيب بدوي و/او ســجى الســعد فقد حكمت عليك بدفع مبلغ 

وقدره (100 دينار اردنيا) نفقة شرعية لزوجتك بصحيح العقد الشرعي المدعية (روال) المذكورة 

لسائر لوازمها الشرعية حسب حالك واستطاعتك وامرتك بدفع ذلك للمدعية اعتبارا من تاريخ 

الطلــب الواقع في 2021/10/5م واذنتها باالســتدانة والصرف والرجوع عليه بما يتراكم منها 

وضمنته الرسوم والمصاريف القانونية حكما غيابيا قابال لالعتراض واالستئناف افهم علنا حسب 

االصول تحريرا في : 1443/5/11هـ وفق : 2021/12/15م وكما اعلمك انه بتاريخ 2022/2/7م 

وبموجب اعالم الحكم الصادر عن هذه المحكمة في الدعوى اســاس 2021/975 وموضوعها 

(نفقة صغار) المقامة عليك من قبل المدعية روال المذكورة اعاله على المدعى عليه عبد اهللا 

المذكــور اعــاله فقد حكمت على المدعى عليه (عبد اهللا) المذكور بمبلغ وقدره (ســتون دينارا 

اردنيا) نفقة كفاية لكل واحد من ولديه الصغيرين الفقيرين (حنان مواليد 2017/4/28م وايمن 

مواليد 2020/5/6م) المذكورين الموجودين تحت يد وحضانة والدتهما المدعية روال المذكورة 

وامرت المدعى عليه بدفع ذلك كله للمدعية والبالغ قدره (120 دينارا اردنيا) اعتبارا من تاريخ 

الطلب الواقع في 2021/10/5م لتنفقها على الصغيرين بالمعروف واذنتها باالستدانة والرجوع 

عليــه بما يتراكم من هذه النفقة وضمنته الرســوم والمصاريــف القانونية حكما غيابيا قابال 

لالعتراض واالستئناف افهم علنا حسب االصول .

تحريرا في : 1443/7/6هـ وفق : 2022/2/8م . 

رئيس محكمة طولكرم الشرعية

اعالن صادر عن دائرة االراضي طولكرم
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي طولكرم  السيد/ة فؤاد خيري مصطفى جانم  وذلك 

بصفته وكيال بموجب الوكالة الدورية رقم 5379/2020 تاريخ 10/18/ 2022

انــا فؤاد خيــري مصطفى جانم بصفتي الوكيــل بموجب الوكالة الدوريــة رقم 5379/2020 

بتاريــخ 2022/10/18 عدل طولكرم المعطوفة على الوكالة العامة رقم 2008/7394 بتاريخ 

2008/12/1 عدل طولكرم عن خيري مصطفى محمد جانم الصادرة من كاتب عدل طولكرم . 

وذلــك بمعاملــة بيع على اراضي : عــالر حوض رقم 2 قطعة رقم  9 ، باقة الشــرقية حوض 

رقم 10 قطعة رقم 9  ، باقة الشــرقية حوض رقم 15  قطعة رقم 2 ، باقة الشــرقية حوض 

رقم 8 قطعة رقم 50 ، باقة الشرقية حوض رقم 7  قطعة رقم 168 ، باقة الشرقية حوض 

رقم 7 قطعة رقم 167 .

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراض خالل فترة  خمســة ايام 

من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون .

اسم الموكل المالك خيري مصطفى محمد جانم 

اسم الوكيل فؤاد خيري مصطفى جانم

دائرة االراضي طولكرم

 اعالن صادر عن دائرة االراضي طولكرم
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي طولكرم السيد/ة ماجدة فتحي مصطفى جانم  وذلك 

بصفته وكيال بموجب الوكالة الدورية رقم 7985/2021 تاريخ 2021/10/17

انــا ماجدة فتحي مصطفى جانم بصفتي الوكيل بموجــب الوكالة الدورية رقم 7985/2021 

بتاريخ 2021/10/17 عدل طولكرم عن وصال محمد مطلق بواقنه 

الصــادرة من كاتــب عدل طولكرم وذلــك بمعاملة بيع على اراضي عبنتــا حوض رقم 8505 

قطعة رقم 169

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراض خالل فترة  خمســة ايام 

من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون .

اسم الموكل المالك  : وصال محمد مطلق بواقنه

اسم الوكيل :  ماجدة فتحي مصطفى جانم

دائرة االراضي طولكرم

 اعالن صادر عن دائرة االراضي طولكرم
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي طولكرم السيد/ة فؤاد خيري مصطفى جانم   وذلك 

بصفته وكيال بموجب الوكالة الدورية رقم 7853/2021 تاريخ 2021/10/12

انا فؤاد خيري مصطفى جانم بصفتي الوكيل بموجب الوكالة الدورية رقم 7853/2021 بتاريخ 

2021/10/12 عدل طولكرم عن امجد خيري مصطفى جانم الصادرة من كاتب عدل طولكرم 

وذلك بمعاملة بيع على اراضي عبنتا حوض رقم 8505 قطعة رقم 180

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراض خالل فترة  خمســة ايام 

من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون .

دائرة االراضي طولكرم

 اعالن صادر عن دائرة االراضي طولكرم
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي طولكرم السيد/ة ماجدة فتحي مصطفى جانم وذلك 

بصفته وكيال بموجب الوكالة الدورية رقم 7987/2021 تاريخ 10/17/ 2021

انــا ماجدة فتحي مصطفى جانم بصفتي الوكيل بموجــب الوكالة الدورية رقم 7987/2021 

بتاريــخ 2021/10/17 عدل طولكرم عن وصــال محمد مطلق بواقنه الصادرة من كاتب عدل 

طولكرم 

وذلك بمعاملة بيع على اراضي عبنتا حوض رقم 8505 قطعة رقم 108

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراض خالل فترة  خمســة ايام 

من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون .

اسم الموكل المالك  : وصال محمد مطلق بواقنه

اسم الوكيل : ماجدة فتحي مصطفى جانم

دائرة االراضي طولكرم

اعالن صادر عن دائرة االراضي شمال رام اهللا 
يعلــن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي شــمال رام اهللا الســيدة ميــادة ومريم ومنار بنات 

مصطفى عبد الرحمن سمحان ومها حسن محمد مصلح بصفتهم الشخصية جواهر مصطفى 

عبد الرحمن ســمحان بصفتها الشــخصية وبصفتها وكيلة عن زينــب مصطفى عبد الرحمن 

ســمحان بموجــب وكالة عامة رقم 2022/50 بتاريــخ 2022/1/2 تصديق عدل رام اهللا وذلك 

بمعاملــة بيــع على اراضي اللبن الغربي حوض رقم 14 قطعة رقم 14 فمن له اعتراض على 

ذلــك عليــه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمســة ايام من تاريخ نشــر هذا 

االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون. 

دائرة االراضي شمال رام اهللا 

اعالن صادر عن دائرة االراضي شمال رام اهللا 
يعلــن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي شــمال رام اهللا الســيد ابراهيــم عبد القادر ذياب 

بواسطة الوكيل الدوري احمد محمد علي اسعد نوبة بموجب الوكالة رقم 2022/2098 بتاريخ 

2022/2/3 عدل رام اهللا وذلك بمعاملة بيع على اراضي ترمسعيا حوض رقم 23 حي رقم 1 

قطعة رقم 45 وحوض رقم 16 حي رقم 4 قطعة رقم 113 وحوض رقم 6 حي رقم 2 قطعة 

رقــم 89 وحــوض رقم 12 حي رقم 3 قطعة رقم 8 وحــوض رقم 13 حي رقم 1 قطعة رقم 

66 وحــوض رقــم 13 حي رقــم 1 قطعة رقم 9 وحوض رقم 11 حي رقــم 4 قطعة رقم 42 

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمســة ايام 

من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون. 

اسم الموكل (المالك): ابراهيم عبد القادر ذياب 

اسم الوكيل: احمد محمد علي اسعد نوبة 

دائرة االراضي شمال رام اهللا 

اعالن صادر عن دائرة االراضي شمال رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي شمال رام اهللا السيدة مصطفى جاسر محمد غفري 

بصفته الشخصية وبصفته وكيل عن كل من خالد ومحمد واحمد وعاهد وماجد وعائدة ونادرة 

ابناء وبنات جاسر محمد غفري وعال وفداء بنات نادر جاسر عمر بموجب الوكاالت التالية الخاصة 

رقــم 2021/1453 بتاريــخ 2021/1/24 ووكالة عامة رقــم 2021/4486 بتاريخ 2021/3/28 

ووكالــة عامة رقــم 2012/1032 بتاريخ 2012/1/17 والمعطوفة علــى الوكالة الخاصة رقم 

2021/17754 بتاريخ 2021/9/5 الصادرة من كاتب عدل رام اهللا وذلك بمعاملة بيع على اراضي 

ســنجل حوض رقــم 21 قطعة رقم 126 فمن له اعتراض على ذلــك عليه التقدم باعتراض 

الى دائرة االراضي خالل فترة خمسة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير 

بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون. 

دائرة االراضي شمال رام اهللا 

اعالن صادر عن دائرة االراضي شمال رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي شــمال رام اهللا الســيد عبد الحميد ذيب علي حالق 

بواســطة الوكيــل الدوري وائل شــحادة ذيب حالق بموجــب الوكالة رقــم 2022/879 بتاريخ 

2022/2/8 تصديق وزارة العدل وذلك بمعاملة بيع على اراضي عين سينيا حوض رقم 1 قطعة 

رقم 314 وحوض رقم 1 قطعة رقم 313 فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض 

الى دائرة االراضي خالل فترة خمسة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير 

بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون. 

اسم الموكل (المالك): عبد الحميد ذيب علي حالق 

اسم الوكيل: وائل شحادة ذيب حالق 

دائرة االراضي شمال رام اهللا

اعالن صادر عن دائرة االراضي نابلس  
يعلــن للعمــوم انه تقدم الى دائرة االراضي نابلس الســيدة صفاء توفيق احمد مخالفة وذلك 

بصفته وكيال خاصا بموجب الوكالــة الخاصة رقم 2103/2021/20187 تاريخ 2021/12/15 

الصادرة من كاتب عدل نابلس وذلك بمعاملة بيع على اراضي عقربا حوض رقم 50 قطعة رقم 

50 فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمسة ايام 

من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون. 

اسم الموكل (المالك): احمد يوسف ابراهيم جبالي 

اسم الوكيل: صفاء توفيق احمد مخالفة 

دائرة االراضي نابلس  

اعالن صادر عن دائرة االراضي نابلس  
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي نابلس السيد عالم باسم محمد حمدان وذلك بصفته 

وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 20513/2021/2104 تاريخ 2021/12/21 عدل نابلس 

وذلك بمعاملة بيع على اراضي طلوزة حوض رقم 32 قطعة رقم 1 فمن له اعتراض على ذلك 

عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمسة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن 

وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون. 

اسم الموكل (المالك): سعيد احمد سليم جودة 

اسم الوكيل: عالم باسم محمد حمدان 

دائرة االراضي نابلس  

اعالن صادر عن دائرة االراضي نابلس  
يعلــن للعمــوم انه تقدم الى دائرة االراضي نابلس الســيد محمد محمود محمد الكوني وذلك 

بصفته وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 784/2022/2113 تاريخ 2022/1/13 الصادرة 

من كاتب عدل محكمة بداية نابلس وذلك بمعاملة بيع على اراضي بالطة حوض رقم 10 قطعة 

رقــم 61 وحــوض رقم 10 قطعة رقم 84 فمن لــه اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض 

الى دائرة االراضي خالل فترة خمسة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير 

بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون. 

اسم الموكل (المالك): عصام صالح عبدو شلهوب 

اسم الوكيل: محمد محمود محمد الكوني 

دائرة االراضي نابلس  
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دولـــــة فلسطيــــن

دولة فلسطني
ديوان قاضي القضاة 

دولة فلسطني
ديوان قاضي القضاة 
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سلطة األراضي

دولة فلسطني
سلطة األراضي

دولة فلسطني
سلطة األراضي

دولة فلسطني
سلطة األراضي

دولة فلسطني
سلطة األراضي

دولة فلسطني
سلطة األراضي

دولة فلسطني
سلطة األراضي

دولة فلسطني
سلطة األراضي

دولة فلسطني
سلطة األراضي

دولة فلسطني
سلطة األراضي

دولة فلسطني
سلطة األراضي

 محكمة طولكرم الشرعية
الرقم: 2021/1056

 محكمة طولكرم الشرعية
الرقم: 2021/975+976 

رقم امللف : 4617/ج/2022
التاريخ : 2022/2/10

دائرة اراضي يف سلطة االراضي طولكرم
رقم امللف : 4851/ج/2022

دائرة اراضي يف سلطة االراضي طولكرم
رقم امللف : 4627/ج/2022

دائرة اراضي يف سلطة االراضي طولكرم
رقم امللف : 4557/ج/2022

دائرة األراضي يف سلطة األراضي شمال رام اهللا 
رقم امللف: 4982/ج/2022 

دائرة األراضي يف سلطة األراضي شمال رام اهللا 
رقم امللف: 4761/ج/2022 

دائرة األراضي يف سلطة األراضي شمال رام اهللا 
رقم امللف: 4958/ج/2022 

دائرة األراضي يف سلطة األراضي شمال رام اهللا 
رقم امللف: 5015/ج/2022 

دائرة األراضي يف سلطة األراضي نابلس  
رقم امللف: 4874/ج/2022 

دائرة األراضي يف سلطة األراضي نابلس  
رقم امللف: 4929/ج/2022 

دائرة األراضي يف سلطة األراضي نابلس  
رقم امللف: 5023/ج/2022 

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر  صادرة عن محكمة 
صلح نابلس في الدعوى رقم 2020/1522 حقوق 

الى المدعى عليه: عبد الفتاح محمد عبد الفتاح نقيب 989559950 من نابلس 

يقتضــي حضــورك الى محكمة صلح نابلس يوم االحد 2022/3/13 الســاعة 9:00 للنظر في 

دعوى حقوق رقم 2020/1522 والتي اقامها عليك المدعي شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

لالتصاالت المساهمة العامة المحدودة - نابلس بدعوى وموضوعها المطالبة بمبلغ مالي بقيمة 

274 شيقل اسرائيلي. 

ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى. 

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر باحدى 

الصحــف المحليــة عمــال بالمادة 62 مــن قانون اصول المحاكمــات المدنيــة والتجارية رقم 2 

لسنة 2001. 

واذا لم تحضر او ترسل وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق احكام القانون. 

رئيس قلم محكمة صلح نابلس 

دولـــــة فلسطيــــن-السلطة القضائية

محكمة صلح نابلس - الرقم: 2020/1522 حقوق 

2/13 د

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر  صادرة عن محكمة 
بداية نابلس في الدعوى رقم 2021/726 حقوق 

الى المدعى عليه: عبد الجبار محمد سعيد هنود من نابلس 

يقتضي حضورك الى محكمة بداية نابلس يوم الثالثاء 2022/3/22 الساعة 9:00 للنظر في 

دعوى حقوق رقم 2021/726 والتي اقامها عليك المدعي توفيق ياســين حســونة ســوالمة - 

نابلس بدعوى وموضوعها المزارعة - المغارسة. 

ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى. 

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر باحدى 

الصحــف المحليــة عمــال بالمادة 62 مــن قانون اصول المحاكمــات المدنيــة والتجارية رقم 2 

لسنة 2001. 

واذا لم تحضر او ترسل وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق احكام القانون. 

رئيس قلم محكمة بداية نابلس 

دولـــــة فلسطيــــن-السلطة القضائية

محكمة بداية نابلس - الرقم: 2021/726 حقوق 

2/13 د

اخطار تنفيذي بالنشر في احدى الصحف المحلية   صادر 
عن دائرة تنفيذ رام اهللا  رقم القضية: 2021/5395 

سجل تنفيذ 
الى المدين المحكوم عليه: ابراهيم طاهر ابراهيم حمدان 904006319 - رام اهللا - بيتين 

اخبرك بان الدائن المحكوم له عرفات عبد الكريم خالد طرى 907894125 - القدس 

قد ابرز لهذه الدائرة كمبياالت تحمل توقيعك بصمتك ومســتحقة االداء بمبلغ 50000 شــيقل 

اســرائيلي لذلك فانه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات او ارســال وكيل عنك لدائرة التنفيذ 

خالل اســبوعين من تاريخ هذا االعالم وفقا الحكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلســطيني 

حسب االصول واذا لم تبادر بذلك فسوف تقوم دائرة التنفيذ باجراءات التنفيذ حسب القانون 

لذا اقتضى اخطارك بذلك. 

مأمور التنفيذ 

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية

2/13 د

علم وخبر وتبليغ بالنشر في احدى الصحف المحلية  

صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا  في الدعوى رقم 

2021/3851 تنفيذ 
هيئة القاضي: شادي طباخي 

طالب التبليغ: المحكمة 

المطلوب تبليغه: باجس موسى باجس - رام اهللا - دير دبوان 

االوراق المبلغة: تم الحجز على قطعة االرض رقم 94 حوض 10 من اراضي دير دبوان قضاء 

رام اهللا وعليكــم مراجعة دائرة التنفيذ خالل شــهر للســداد وبعكس ذلــك يثابر على التنفيذ 

وبيعها بالمزاد العلني. 

مأمور التنفيذ 

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية

2/13 د

البكري يرأس الجلسة العلمية الخامسة لمؤتمر 

المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية في القاهرة

فبعقــد المواطنة نبعد عنا 

مؤامرات الخارج التي تعمل 

مجتمعاتنا  تفكيــك  علــى 

لتسهيل الســيطرة عليها، 

كمــا نحصنها، داخليا، في 

التطــرف  دعــاة  مواجهــة 

يقصــون  الذيــن  والغلــو 

والفكــري  الدينــي  اآلخــر 

والمذهبي.

الحكومي، بصفته مواطنا، 

بعيدا عن أي تحديات أخرى 

معيقة للوصــول إلى هذا 

العقد القائم على أســس 

شرعية تنطلق من «وثيقة 

وضعهــا  التــي  المدينــة» 

رســولنا الكريــم- صلــى 

اهللا عليــه وســلم- مجرد 

وصولــه للمدينــة المنورة 

بعد الهجرة، بشــكل عام، 

و»العهــدة العمريــة» ذات 

لفلســطينية،  ا لصبغــة  ا

طبيعــة  لت  شــكَّ لتــي  وا

العالقة بين أبناء المجتمع 

النظر  بغض  الفلسطيني 

عــن االختالف في العقيدة 

الحضاري،  المجتمــع  لبناء 

وهــي التــي تســير عليها 

القيادة الفلسطينية بقيادة 

الرئيــس محمــود عبــاس 

الــذي يعمــل بدعــم مــن 

أبناء الشــعب الفلسطيني 

على إيجاد الســلم األهلي 

الالزم لنهضة هذا المجتمع 

وتطوره بتضافر من جميع 

أبناء الشــعب الفلسطيني 

كافة؛ مسلمين ومسيحيين 

البكري  وأكد  وســامريين. 

ســوية  العمــل  ضــرورة 

وبرؤيــة واضحــة باتجــاه 

تمكين مجتمعاتنا العربية 

تثبيــت  و مية  ســال إل ا و

فيهــا  ألهلــي  ا لســلم  ا

فــي  تحصينهــا  لنضمــن 

والتحديات  المخاطــر  وجه 

خليــة،  لدا ا و رجيــة  لخا ا

القاهرة- الحياة الجديدة- 

األوقــاف  وزيــر  تــرأس 

حاتم  الدينيــة  والشــؤون 

الجلســة  أمس،  البكــري، 

العلمية الخامسة واألخيرة 

من فعاليات جلسات مؤتمر 

المجلس األعلى للشــؤون 

اإلسالمية الثاني والثالثين 

المواطنة  بعنوان: «عقــد 

وأثره في تحقيق الســالم 

المجتمعي والعالمي».

وقــال البكــري فــي كلمة 

أمــام المؤتمرين، إن وزارة 

األوقاف قد وفّقت في اختيار 

موضوع هذا المؤتمر، الذي 

ناقــش العديد من المحاور 

المهمة التي لها أثر بالغ في 

األمن المجتمعي والعالمي، 

مؤكــدا أن عقــد المواطنة 

يعتبــر حقيقة واقعة وأمرا 

بين  العالقة  لتقنين  ملزما 

اإلنســان ووطنــه، وهو ما 

علمنا إياه ديننا الحنيف.

وأشار البكري الى أن إتمام 

الســلم األهلــي، وتحديــد 

السياســي  العمل  مفاصل 

الســليم ال يتــم إال بعقــد 

العدل  على  قائمة  مواطنة 

طــن»  ا لمو ا » ء  عطــا إ و

فــي  دوره  الفلســطيني 

السياســي  العمــل  قيــادة 

أبو الهيجاء: «صوت فلسطين» تنقل

 األخبار بمصداقية ومهنية عالية

دغلس: شعار اليوم العالمي لإلذاعة «نعم لإلذاعة.. للثقة» صميم عمل اإلذاعة الفلسطينية
رام اهللا- الحيــاة الجديدة- قال رئيس 

تحرير صحيفــة الحياة الجديدة محمود 

أبــو الهيجاء: إنَّ إذاعة صوت فلســطين 

عبرت عن صوت الحق الفلسطيني من 

خــالل البرامج اإلخباريــة واالجتماعية، 

وغيرها.

وأشــاد بالــدور المهم لإلذاعة بشــكل 

عام، وإذاعة صوت فلسطين على وجه 

الخصوص في نقلها األخبار والمواضيع 

بمصداقية ومهنية عاليتين.

وأضــاف أبو الهيجاء فــي حديث إلذاعة 

«صوت فلسطين» أمس، لمناسبة اليوم 

العالمــي لإلذاعة الذي يوافق اليوم، أنَّ 

صوت فلسطين يحظى بمتابعات وثقة 

عالية من الجمهور.

وأكــد أهميــة اإلذاعة تحديــدا من بين 

كل وســائل اإلعــالم، كونها الوســيلة 

األكثر انتشارا واتصاال في نقل األخبار 

واألحــداث فــي كل األوقــات واألماكن، 

موضحا أن اإلعالم الفلسطيني بشكل 

عــام لديــه خصوصيــة اســتثنائية، ال 

ســيما أنه يحمل قضية وطنية مقدسة 

ومشروعا وطنيا تحرريا.

وفي السياق، قال مدير عام األخبار في 

صوت فلسطين حيدر دغلس: إنَّ إذاعة 

صوت فلســطين ســتبقى علــى العهد 

والثقــة التــي الزمتها منــذ انطالقتها، 

وبتعليمــات من المشــرف العــام على 

اإلعالم الرسمي الوزير أحمد عساف أن 

تظل منبرا حرا ألبناء شــعبنا برسالتها 

الوطنية واإلنسانية.

وأضاف دغلس ولمناسبة اليوم العالمي 

لإلذاعة الذي أقرته اليونسكو لهذا العام 

بعنــوان «نعم لإلذاعــة.. للثقة»، وأنه 

والسياســية  ورغم األحــداث الميدانية 

التي تمر بها فلسطين نتيجة االحتالل، 

تظل اإلذاعة مصدرا رئيسيا لألخبار في 

كافة القطاعات.

وأشــار إلــى أنَّ شــعار االحتفاليــة لهذا 

العام «نعم لإلذاعة.. للثقة» هو بمثابة 

تكريــم لإلذاعة، وللتأكيــد على أنها ال 

تزال األداة اإلعالمية األوســع انتشــارا، 

واستطاعت أن تفرض نفسها في خضم 

انتشار وسائل اإلعالم الجديدة، مؤكدا 

أن شــعار االحتفالية هو صميم العمل 

في إذاعة صوت فلسطين.
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اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي عرابة
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة وليد خالد محمد حمران بصفته الوكيل بموجب الوكالة الدورية 

رقم (441/2018/11063) عدل جنين بتاريخ 2018/10/18 المعطوفة على الخاصة 436/2017/12525 عدل 

جنيــن بتاريــخ 2017/12/12 المعطوفة على الخاصة 435/2017/10968 عدل جنين بتاريخ 2017/10/31 

المعطوفة على س (1823) ص (2017/63) س ف عمان بتاريخ 2017/11/12 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 

4786 /ج/ 2022 علــى  قطعــة االرض رقم (3) من الحوض رقم (9) من اراضي عرابة فمن له أي اعتراض 

عليه التقدم باعتراضه الى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز خمســة ايام من تاريخ النشــر واال ســيتم السير 

في اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون.

اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: وليد خالد محمد حمران

اســم الموكل (المالك):احمد توفيق موســى ملحم + نهلة محمد الحاج احمد عبد الخالق + محمود  + ربيح 

ابناء محمد احمد رحال

عدد الحصص المباعة حسب الدورية

دولـــــة فلسطيــــن
2/13د

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

رقم املعاملة : 4786/ج /2022

2/13د

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي قباطية
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة امجد ماجد علي نصر بصفته الوكيل بموجب الوكالة الدورية 

رقــم (1194/2022/462) عدل جنين بتاريــخ 2022/1/25 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم  5022/ج/ 2022 

على  قطعة االرض رقم (137) من الحوض رقم (51) من اراضي قباطية فمن له أي اعتراض عليه التقدم 

باعتراضه الى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز خمســة ايام من تاريخ النشــر واال ســيتم السير في اجراءات 

المعاملة حسب االصول والقانون.

اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: امجد ماجد علي نصر

اسم الموكل (المالك):قصي محمد يوسف نزال + فاطمة عربي مصطفى نزال

عدد الحصص المباعة حسب الدورية

دولـــــة فلسطيــــن
2/13د

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

رقم املعاملة : 5022/ج /2022

2/13د

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي عرابة
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة وصفي جمال محمد ماليشة بصفته الوكيل بموجب الوكالة 

الدورية رقم (459/2021/11624) عدل جنين بتاريخ 2021/9/13 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم  4847/ج/ 

2022 على  قطعة االرض رقم (17) من الحوض رقم (27) من اراضي جبع فمن له أي اعتراض عليه التقدم 

باعتراضه الى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز خمســة ايام من تاريخ النشــر واال ســيتم السير في اجراءات 

المعاملة حسب االصول والقانون.

اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: وصفي جمال محمد ماليشة

اسم الموكل (المالك):خيرية نصر حمدان سالطنه

عدد الحصص المباعة حسب الدورية

دولـــــة فلسطيــــن
2/13د

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

رقم املعاملة : 4847/ج /2022

2/13د

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي عرابة
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة زياد محمود يوســف البداد بصفته الوكيل بموجب الوكالة 

الدورية رقم (461/2021/16340) عدل جنين بتاريخ 2021/12/14 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم  4824/ج/ 

2022 على  قطعة االرض رقم (118) من الحوض رقم (9) من اراضي جبع فمن له أي اعتراض عليه التقدم 

باعتراضه الى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز خمســة ايام من تاريخ النشــر واال ســيتم السير في اجراءات 

المعاملة حسب االصول والقانون.

اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: زياد محمود يوسف البداد

اسم الموكل (المالك): مفيد توفيق حسين حمور

عدد الحصص المباعة حسب الدورية

دولـــــة فلسطيــــن
2/13د

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

رقم املعاملة : 4824/ج /2022

2/13د

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي قباطية
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة ايهم محمد سليمان عصعوص بصفته الوكيل بموجب الوكالة 

الخاصة رقم (1411/2022/462) عدل جنين بتاريخ 2022/1/31 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم  4741/ج/ 

2022 علــى  قطعــة االرض رقــم (71) من الحوض رقم (22) من اراضي قباطية  فمن له أي اعتراض عليه 

التقدم باعتراضه الى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز خمســة ايام من تاريخ النشــر واال ســيتم الســير في 

اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون.

اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: ايهم محمد سليمان عصعوص

اسم الموكل (المالك):عمر + جاسم + خالد ابناء محمد يوسف زيود

عدد الحصص المباعة كامل حصص موكليني

دولـــــة فلسطيــــن
2/13د

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

رقم املعاملة : 4741/ج /2022

اخطار تنفيذي – بالنشر صادر عن دائرة نفيذ جنين 

رقم القضية 2021/9075
الى المدين/المحكوم عليه محمد محمود علي عواد هوية رقم 947914420 – جنين - جنين

اخبرك بان الدائن/المحكوم له محمد محمود فارس رخ 853238749/جنين

قد ابرز لهذه الدائرة شيكات تحمل توقيعك/بصمتك ومستحقة االداء بمبلغ 26000.0 شيقل اسرائيلي 

لذلك فانه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات او ارسال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل اسبوعين من تاريخ 

هذا االعالم وفقا الحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب االصول واذا لم تبادر بذلك فسوف 

تقوم دائرة التنفيذ باجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى اخطارك بذلك.  

مأمور التنفيذ

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية

2/13 د

2/13د

لدى محكمة تسوية جنين الموقرة في  االعتراض رقم 2021/110
طالب التبليغ (المعترض) عبد العزيز صالخ مصطفى ملحم

المطلوب تبليغه (المعترض عليه) يوسف مصطفى محمد ملحم

موضوع االعتراض : االعتراض على قطعة االرض رقم (61) حوض (15) حي (1) المسمى جذر البلد الشمالي 

من اراضي عانين والمتمثل في تسجيل كامل حصص المعترض عليه في قطعة االرض رقم (61) حوض 

(15) حي (1) من اراضي عانين.

خالصة الحكم

حكمــت المحكمة بتصحيح جدول الحقوق الخــاص بقطعة االرض رقم (61) من الحوض رقم (15) حي (1) 

المسمى جذر البلد الشمالي من اراضي عانين / جنين وذلك بشطب اسماء المعترض عليهم -1 احمد مصطفى 

محمد ملحم -2 يوسف مصطفى محمد ملحم -3 نظمية مصطفى محمد ملحم -4 نهاد احمد مصطفى ملحم 

-5 ناصر احمد مصطفى ملحم -6 ياسر احمد مصطفى ملحم -7 عماد احمد مصطفى ملحم -8 مصطفى 

احمــد مصطفــى ملحم  -9 وداد احمــد مصطفى ملحم  -10 ليلى احمد مصطفــى ملحم -11 فتحية احمد 

مصطفــى ملحم وتســجيل كامل حصص المعترض عليهم في قطعــة االرض رقم (61) من الحوض رقم 

(15) حي (1) من اراضي عانين على اسم عبد العزيز صالح مصطفى ملحم.

رئيس قلم محكمة تسوية جنين/  رنين العمري

دولـــــة فلسطيــــن
2/13د

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
هيئة تسوية االراضي واملياه

محكمة تسوية جنني

2/13د

اعالن تبليغ حكم غيابي صادر عن محكمة جنين الشرعية 

في الدعوى اساس 2021/511
الى المدعى عليه : صقر نمر محمد القاضي /من رهط اراضي فلسطين المحتلة عام 1948م ومجهول محل 

االقامة فيها وليس له محل اقامة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

اعلمــك انه وبتاريخ 2022/1/26م وفي الدعوى اســاس 2021/511 وموضوعهــا «تفريق للغيبة والضرر» 

المقامة عليك من قبل المدعيه لينا قاسم ابراهيم العالقمة قد صدر القرار التالي : 

بناء على الدعوى والطلب والبينتين الخطية المبرزة والشخصية المستمعه المقنعه واليمين الشرعية وتوفيقا 

لاليجاب الشــرعي وســندا للمواد 1818 من المجلة و 67 و 75 من قانون اصول المحاكمات الشــرعية و 123 

و124 مــن قانون االحوال الشــخصية فقد حكمت بالتفريق بيــن المدعيه (لينا)المذكورة وزوجها الداخل بها 

بصحيح العقد الشرعي المدعى عليه (صقر) المذكور بطلقة واحدى بائنه بينونة صغرى للهجر والضرر وان 

عليها العدة الشــرعية اعتبارا من تاريخه ادناه وانها ال تحل لك اال بعقد ومهر جديدين ما لم تكن مســبوقة 

منك بطلقتين ولك لتركك لها في بيت والدها الكائن في جنين الكثر من سنة وهجرك لها هجرا مستمرا دون 

انقطــاع بال عذر مقبول منذ تاريــخ 2015/11/29 ولغاية االن وانها تضررت من هذا الهجر وال زالت تتضرر 

منــه  وضمنتك الرســوم والمصاريف القانونية حكما غيابيا قابال لالعتراض واالســتئناف وتابعا له موقوف 

النفاذ على تصديقه استئنافا افهم علينا حسب االصول تحريرا في 1443/6/23هـ وفق 2022/10/26م .

وعليه فقد جرى تبليغك ذلك حسب االصول

قاضي محكمة جنين الشرعية

دولـــــة فلسطيــــن
2/13د

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
ديوان قاضي القضاة

محكمة جنني الشرعية
الرقم :2021/511

2/13د

اعالن تبليغ حضور صادرة عن محكمة جنين الشرعية 

في الدعوى اساس 2021/768-767
الى المدعى عليه : حســام فريد فايز جبر / من نابلس وســكان مملكة البحرين حاليا ومجهول محل االقامة 

فيها واخر محل اقامة له في بيت والده في نابلس المخفية عمارة دريم 5 الطابق االرضي..

يقتضي حضورك الى محكمة جنين الشــرعية يوم االحد الواقع في 2022/4/17م الســاعة التاسعة صباحا 

للنظر في الدعوى اساس 2021/767 وموضوعها «مهر معجل» والدعوى اساس 2021/768موضوعها «مهر 

مؤجــل» المقامتان عليك من قبل المدعية اســراء محمود علي العمور فاذا لــم تحضر في الوقت المعين او 

تعتذر او ترســل وكيال عنك ترى الدعوى بحقك غيابيا وعليه فقد جرى تبليغك ذلك حســب االصول تحريرا 

في 1443/7/12هـ وفق 2022/2/13م.

قاضي محكمة جنين الشرعية

دولـــــة فلسطيــــن
2/13د

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
ديوان قاضي القضاة

محكمة جنني الشرعية
الرقم:2021/768-767

2/13 د

دولـــــة فلسطيــــن - وزارة احلكم احمللي - بلدية صوريف

اعالن طرح عطاء

شراء وتوريد عدادات مياه مسبقة الدفع شامالً الكرت 

(msourif/WD/2022/ 021) رقم
   تعلن بلديـة صوريف عـن رغبتها في طرح عطاء بالظرف المختوم لشراء 

وتوريد عدادات مياه مسبقة الدفع شامالً الكرت تبعا للشروط والمواصفات 

الموضحة في كراســة ووثائق العطاء ، فعلى الراغبين بالمشاركة في هذا 

العطــاء مراجعة بلدية صوريف/وحدة العطاءات والمشــتريات خـالل أوقات 

الدوام الرســمي من أجل الحصول على كراسة المواصفات ووثائق العطاء 

مقابل دفع مبلغ (200) شيكل غير مستردة في صندوق بلدية صوريف وذلك 

اعتباراً من صباح يوم االثنين الموافق 2022/2/14م ، وآخر موعد لتسليم 

العطاءات في ظرف مختوم الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم األحد الموافق 

2022/2/27م ، مع مراعاة الشروط التالية:

1. االلتزام بقرار بقانون رقم 8 لسنة 2014 بشأن الشراء العام وتعديالته 

وبقرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2014 بنظام الشراء العام.

2. يجب على المتقدم أن يكون مســجالً رســمياً في دوائر الضريبة ويلتزم 

بتقديم فاتورة ضريبية بقيمة العمل مع شهادة خصم مصدر.

3. االلتزام بالشروط العامة والخاصة للعطاء.

4. تقدم األســعار بالشــيكل وشــاملة جميع انــواع الضرائب والرســوم بما 

فيهــا ضريبــة القيمة المضافة ورســوم الجمارك وأجــور ومصاريف النقل 

والتحميل والتنزيل وجميع الرســوم والمصاريف األخرى حتى تسليمها إلى 

بلدية صوريف.

5. يجب على المتقدم ارفاق كفالة تأمين ابتدائي للعطاء على حدى بقيمة 

(3000) ثالثــة آالف شــيكل وذلــك بكفالة بنكية ســارية المفعــول لمدة ال 

تقل عن 120 يوم أو شــيك بنكي مصدق وال تقبل الشــيكات الشخصية أو 

المبالغ النقدية.

6. يلتزم المناقص أو المتعهد بأن يبقى العرض المقدم منه نافذ المفعول وال 

يجوز له الرجوع عنه لمدة (120) يوماً من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

7. العطاءقابل للتجزئة ، والبلدية غير ملزمة بأقل األسعار دون إبداء األسباب.

8.  أجــور االعالنــات في الصحف على من يرســو عليه العطــاء ويعتبر هذا 

االعالن جزءاً من وثائق العطاء.

9. تقديم وتســليم العطاء على النســخة األصلية للعطاء وغير ذلك يعتبر 

تقديم العطاء الغياً.

10. على الشركات المتقدمة االلتزام بختم وتعبئة كافة الجداول المطلوب 

تعبئتها وتعبئة نموذج العرض المالي الخاص بالبلدية.

11. للمزيــد من المعلومات الرجاء االتصال على هاتف رقم 02-2523001  

خالل ساعات الدوام الرسمي.

رئيس بلديـة صوريف/ م. محمد خليل عدوان

علم وخبر وتبليغ – بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ سلفيت

 في الدعوى رقم ( 2022/35 ) تنفيذ
 هيئة القاضي : حازم حسين

طالب التبليغ : المحكمة 

المطلوب تبليغه: عدي عدنان احمد يوســف، هوية رقم( 852263508) سلفيت- مسحه|. األوراق المبلغة : 

يتوجب عليك أنت أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أسبوعين من إشعارك للرد على الدعوى المرقومة 

أعاله ، وهي شيكات بمبلغ ( 45000 شيكل ) وبعكس ذلك سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقك .

تاريخ التحرير :  2022/1/25م.

 مأمور التنفيذ  

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية

2/13 د

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر صادرة عن محكمة صلح 

نابلس في الدعوى رقم 617/2020 حقوق
إلى المدعى عليه : بدر سعيد ابراهيم السيد  037779519  من الخليل  , يقتضى حضورك إلى محكمة صلح  

نابلس يوم الخميس   2022/3/3 الساعة  9:00 للنظر في دعوى حقوق رقم 617/2020  والتي أقامها عليك 

المدعي نصر غازي يوسف زيدية / نابلس  بدعوى وموضوعها, منع مطالبة, بقيمة 40000  شيكل إسرائيلي 

ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى . ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل 

خمســة عشــر يوما من تاريخ تبليغك بالنشــر بإحدى الصحف المحلية عمال بالمادة (62) من قانون أصول 

المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لســنة 2001 وإذا لم تحضر أو ترســل وكيال عنك ســوف يتم الســير 

بالدعوى وفق أحكام القانون 

رئيس قلم محكمة صلح نابلس 

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية

2/13 د

علم وخبر وتبليغ – بالنشر صادر عن صلح جنين في الدعوى 

رقم: 2021/1339 حقوق 
هيئة القاضي : أماني حمدان 

طالب التبليغ : النا مازن محمد سليمان , المحامي : حسن احمد حسن سليمان

المطلوب تبليغه : -12 محمد مازن محمد ارشيد – جنين – جنين -13 حسن مازن محمد ارشيد – جنين 

الجلسة يوم األربعاء الموافق 2022/3/9 الساعة 9:00 

وعمال بأحكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 يتوجب عليك 

الحضــور الــى المحكمة أعاله في الموعد المحدد أو إرســال محام عنك وكذلك يتوجــب عليك تقديم الئحة 

جوابية خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذا اإلعالن بواسطة النشر في إحدى الصحف المحلية 

ويمكنك استالم نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم المحكمة وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريا 

 رئيس القلم 

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية

2/13 د

2/13د

أعالن صادر عن دائرة االراضي يبت لحم 
يعلــن للعمــوم انه تقدم الى دائــرة االراضي بيت لحم الســيد: ميخائيل الياس ســالم األطرش هوية رقم 

976987313  وذلــك بصفتــه وكيال عاما/خاصا/ دوريــا  بموجب الوكالة الخاصة رقــم 1242/2017 تاريخ 

2017/03/05  الصادرة من كاتب عدل  محكمة بداية بيت لحم  ، وذلك بمعاملة بيع على اراضي بيت ساحور 

حوض رقم 28071  قطعة رقم 1

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمسة ايام من تاريخ نشر 

هذا االعالن وبخالف ذلك سيتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.

اسم الموكل (المالك) اسم الوكيل   

ابتسام اسبير وهبه األطرش  ميخائيل الياس سالم األطرش  

دائرة االراضي مكتب بيت لحم 

دولـــــة فلسطيــــن
2/13د

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

رقم امللف :4796/ج/2022 
2/13د

أعالن صادر عن دائرة االراضي يبت لحم 
يعلن الطالع العموم انه تقدمت لدى دائرة االراضي مكتب بيت لحم السيد/ة: احمد خالد احمد الحمري من بيت 

لحم هوية رقم (949794523) وذلك بصفته وكيال /عاما / خاصا / دوريا بموجب الوكالة –العامة رقم:  118 

تاريخ: 2022/2/8 القطعة المبيعة رقم (1) مؤقت على المخطط  الصادر من كاتب عدل  سفارة دولة فلسطين 

في المملكة األردنية الهاشمية تصديق وزارتي العدل والخارجية الفلسطينية وذلك بمعاملة بيع على ارضي 

بيت لحم / هندازة – بريضعه                   حوض رقم 11             حي رقم 2                   قطعة رقم 101

بيت لحم / هندازة – بريضعه                   حوض رقم 11             حي رقم 2                   قطعة رقم 1

بيت لحم / هندازة – بريضعه                   حوض رقم 11             حي رقم 2                   قطعة رقم 2

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة األراضي خالل فترت خمسة ايام من تاريخ هذا 

اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون 

اسم الوكيل اسم المالك   

احمد خالد احمد الحمري موسى خالد احمد الحمري  

دائرة االراضي مكتب بيت لحم 

دولـــــة فلسطيــــن
2/13د

أ

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

رقم امللف :4473/ج/2022

 مسؤولون: ما يحدث في الشيخ جراح يرتقي لجرائم حرب
القــدس المحتلة- الحيــاة الجديدة- أدانت شــخصيات 

وفعاليــات فلســطينية اعتداءات االحتالل ومســتوطنيه 

المتكــررة في حي الشــيخ جراح شــرق مدينــة القدس 

المحتلــة، التــي بلغت ذورتها أمس بإعــادة افتتاح عضو 

الكنســيت اإلســرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير مكتبه 

علــى أرض عائلة ســالم في الجانــب الغربي من الحي، 

واعتقال وإصابة العشرات خالل قمع اعتداء جنود االحتالل 

على االهالي والمتضامنين.

واعتبر هؤالء في بيانات منفصلة أن ما يحدث في الشيخ 

جــراح يرتقــي لجرائم الحــرب، وعلى المجتمــع الدولي 

التحرك لتوفير الحماية لشعبنا وألهالي الحي.

 الرويضي: الشيخ جراح لن يكون إال فلسطينيا وتعليمات 

الرئيس لكل المسؤولين أن يقفوا مع أهالي الحي

وقال مستشــار ديوان الرئاســة لشــؤون القــدس أحمد 

الرويضي، إن حي الشــيخ جراح لن يكون إال فلســطينيا 

وكافة الوثائق القانونية تبين ذلك.

وأضــاف الرويضــي، أن حكومــة االحتــالل ال تتعامل مع 

الموضوع على أساس قانوني وإنما على أساس سياسي، 

وهناك مشروع إلقامة 200 وحدة استيطانية وربط ذلك 

بمشــروع وادي الســيلكون في وادي الجوز وفي األحياء 

االستيطانية التي يخطط لها في بلدة سلوان.

وقال: إن ما يحدث في الشيخ جراح هو جريمة تستهدف 

أهل الحي والقدس بشــكل عام، والمقصود دفع الناس 

إلى الخروج تحت حصار الخوف من المســتوطنين، الفتا 

إلى أن هناك 28 منزالً مهددة بالتهجير القسري.

وأكد الرويضي أن تعليمات السيد الرئيس لكل المسؤولين 

في القدس أن يقفوا مع أهل الشــيخ في محنتهم بهذه 

الجريمة التــي ترتكب ضدهم، وبالتالــي الجميع مدرك 

خطورة ما يحدث وما يرتب وما يخطط له في محيط البلدة 

القديمة بدءاً من الشيخ جراح وانتهاء ببلدة سلوان، مشيرا 

إلى أن هناك تعليمات ومتابعة من القيادة الفلســطينية 

ومــن الرئيس محمود عباس بخصــوص دعم أهلنا في 

القدس وتوفيــر الحماية العاجلة لهم تجاه ما يحدث من 

اعتداءات تهدد حياتهم.

وتابع: نفذت شرطة االحتالل  باألمس (أمس االول) اعتداء 

ليليا واليوم (أمس) تكرر المشهد بقيام عضو الكنيست 

المتطرف بن غفير بالذهاب إلى هناك بقرار من حكومة 

االحتالل لترهيب الناس ودفعهم نحو الهجرة الطوعية.

وحمل الرويضي حكومة االحتالل المسؤولية الكاملة عن 

النتائج المترتبة على هذا االعتداء على الشيخ جراح الذي 

تم ليلة أمس االول وصباح امس، وقال: «كنا قد قلنا إن 

شــرطة االحتالل هــي التي تتحمل مســؤولية التصعيد 

بالســماح لهذا المتطرف بأن يأتي للشــيخ جراح الفتتاح 

مكتب».

 الهدمي: القيادة تتابع الملف ولن

تتوانى عن تعزيز صمود المقدسيين

وأدان وزيــر شــؤون القــدس فــادي الهدمــي، اعتداءات 

المســتوطنين في حي الشــيخ جراح بدعــم وتواطؤ من 

الحكومة اإلسرائيلية.

وطالب الهدمي في بيان، المجتمع الدولي بتوفير الحماية 

الفورية والعاجلة للفلسطينيين في القدس.

وقــال: إن هــذه االعتــداءات تأتــي فــي ســياق الهجمة 

اإلســرائيلية المتصاعدة على كل ما هو فلســطيني في 

المدينة المقدســة، مشــيرا إلى أنّ االحتالل اإلسرائيلي 

يهدف من خالل هذه االعتداءات إلى استفزاز الفلسطينيين 

وتأجيج الوضع في المنطقة وإشعال لهيبها.

واستنكر الهدمي االعتداء الذي قام به المستوطنون بحق 

السيدة فاطمة سالم وعائلتها، وعلى الناشطين المؤازرين 

لعائلة ســالم، مؤكدا أنّ القيادة الفلسطينية تتابع ملف 

الشيخ جراح عن كثب ولن تتوانى عن تقديم كل ما هو 

ممكن في سبيل تعزيز صمود المقدسيين وتثبيتهم.

 محافظة القدس تدعو المجتمع الدولي

 لتوفير الحماية العاجلة لشعبنا وألهالي الحي

واعتبــرت محافظة القدس، أن ما يجري في حي الشــيخ 

جراح اســتمرارا لمسلســل الجرائم بحق الحي وســكانه 

ومحاولة فاشلة لطرد أهله من أرضهم ومساكنهم.

وقالــت المحافظــة فــي بيــان، إن دخــول المتطرف بن 

حفيــر الــى الحي هو تأكيــد أن حكومــة االحتالل ترعى 

هــؤالء المتطرفيــن وإرهابهم ضد أهالــي الحي وتقدم 

لهم الحمايــة والدعم، محملة حكومة االحتالل وأجهزته 

مســؤولية ســالمة أهالي الحي وممتلكاتهم خاصة بعد 

تعرض األهالي للضرب والتنكيل واالعتقال.

ودعت حكومات العالم والمجتمع الدولي إلى سرعة التدخل 

العاجــل لتوفير الحماية لســكان الحــي ومنع تهجيرهم 

القسري من منازلهم واعتبار هذه االجراءات جرائم حرب 

بحق الفلسطينيين.

وأضافت أن هذه اإلجراءات تأتي ضمن العديد من الجرائم 

التــي ترتكبها ســلطات االحتــالل وميليشــيات وعناصر 

المستوطنين في القدس يوميا بهدف استكمال أسرلتها 

وتهويدها وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي 

القائــم بما يخــدم رواية االحتــالل، وفصلهــا تماماً عن 

محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق اإلسرائيلي، بشكل 

يترافق مع اســتمرار عمليــات التطهير العرقي والتهجير 

القسري وضرب مقومات صمود المواطن المقدسي في 

مدينته لدفعه لالبتعاد عنها وهجرها.

ودعت المحافظة كافة أبناء المدينة المقدسة إلى الوقوف 

أمــام هذه الهجمة الشرســة وااللتفاف حــول أهالي حي 

الشــيخ جراح والدفاع عنهم والعمل على تشــكيل لجان 

حراسة ليلية من شباب الحي والمتطوعين لتوفير الحماية 

من اعتداءات المستوطنين، مؤكدة ضرورة تكاتف جميع 

مكونات المجتمع المقدسي في صد هذا العدوان الغاشم.

 «الخارجية: إمعان اسرائيلي 

بعمليات أسرلة وتهويد المدينة المقدسة

وقالــت وزارة الخارجية والمغتربين، إن ما يحدث في حي 

الشيخ جراح في القدس المحتلة، يعتبر إمعانا إسرائيليا 

رســميا فــي عمليات أســرلة وتهويد المدينة المقدســة 

وتغيير واقعها القائم التاريخي والقانوني والديمغرافي 

لخدمة روايات االحتالل ومصالحه االستعمارية.

وأدانــت الوزارة في بيــان أمس، العدوان اإلســرائيلي 

المتواصل على القدس ومقدساتها ومواطنيها وأرضهم 

وممتلكاتهــم ومنازلهــم، واعتبرتــه عمليــة اختطاف 

جماعية علنية واستقواء اســتيطانيا تهويديا تتعرض 

له المدينة المقدسة على مدار الساعة يشمل تصعيدا 

ملحوظا في اعتداءات المســتوطنين المتطرفين على 

المواطنين المقدســيين وأحيائهــم وبلداتهم وفرض 

المزيــد من العقوبــات الجماعيــة والتضييقات عليهم 

إلجبارهــم على ترك مدينتهم والرحيل عنها، كان آخر 

هــذه االعتــداءات ما جرى باألمس من اعتداء عشــرات 

المســتوطنين علــى المواطنيــن بحــي الشــيخ جراح 

بحماية من شــرطة االحتالل وقيامهــم بإلقاء الحجارة 

على المواطنين ومركباتهم ومنازلهم، وبشكل خاص 

االعتــداء علــى عائلة ســالم والضغط عليهــا لطردها 

من منزلها بهدف الســيطرة عليه وتســليمه للجمعيات 

االســتيطانية، وأشــارت إلى إقدام المتطرف بن غفير 

علــى نقل مكتبــه الى حي الشــيخ جــراح، في خطوة 

استفزازية تصعيدية تهدد بإشعال األوضاع وجرها إلى 

مربعات من العنف يصعب السيطرة عليها أو احتواؤها، 

إضافــة إلى مــا يتعرض له حي جبــل المكبر بالقدس 

المحتلــة لحملــة اســتيطانية شرســة البتــالع المزيد 

مــن أراضيه وتخصيصهــا لصالح االســتيطان وإقامة 

مشاريع استعمارية تحت مسميات مختلفة مثل مراكز 

سياحية لعرض الرواية التوراتية التي تخدم المشروع 

اإلسرائيلي التهويدي للقدس، والمشاريع االستعمارية 

التي تســتهدف هــدم آالف المنازل في القدس كما هو 

الحــال في ســلوان والمزيد من الوحدات االســتيطانية 

التــي تؤدي الى تغيير مالمح وهوية المدينة وصورتها 

الحضارية التاريخية كما هو الحال في مشــروع « وادي 

السيلكون» في حي واد الجوز.

وحملت الوزارة الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة 

والمباشــرة عــن انتهاكاتهــا وجرائمهــا المتصاعدة ضد 

القدس ومقدســاتها ومواطنيها، والمسؤولية عن نتائج 

وتداعيات عدوانها وحربها المفتوحة على ساحة الصراع، 

وترى أن دولة االحتالل تسابق الزمن في تنفيذ مشروعها 

االســتعماري التهويدي في المدينة المقدســة لتكريس 

ضمهــا لدولــة االحتــالل وفصلهــا تمامــا عــن محيطها 

الفلســطيني، بما يــؤدي إلى قطع الطريــق نهائيا أمام 

الحلول السياسية للصراع، وحسم مستقبل المدينة من 

جانب واحد وبقوة االحتالل.

 «فتح»: ما يجري في القدس تطهير 

عرقي وتمييز عنصري يرقى إلى جرائم حرب

وقالــت حركة «فتح»، إن االحتالل يصعــد من اعتداءاته 

وعدوانــه تجاه ابناء شــعبنا في مدينــة القدس المحتلة 

واحيائهــا، ويمــارس سياســة القمع الوحشــي، والعقاب 

الجماعي واالعتقال التعسفي.

وأكــد الناطق االعالمي باســم حركة «فتح» في القدس 

محمــد ربيع، أن ما يجري في القدس، هو تطهير عرقي 

وتهجير قســري وتمييز عنصري يرقى إلى جرائم حرب 

وجرائــم ضد اإلنســانية، وتحد صارخ من قبل ســلطات 

االحتــالل للمجتمع الدولي واســتخفاف بالقيم واألخالق 

ومبادئ حقوق االنسان والقانون الدولي.

وأشــار الى أن مخططات االحتالل التوســعية، تهدف إلى 

تهويــد المدينــة المقدســة وتفريغها، وســرقة األرض 

والممتلــكات الفلســطينية، وتنــذر بارتــكاب مزيــد من 

الجرائم، دون اعتبار لقرارات المجتمع الدولي.

وشــدد علــى أن شــعبنا وحركــة «فتــح» وكل الضمائر 

الحية لن يقفــوا مكتوفي األيدي أمام العدوان اإلرهابي 

اإلسرائيلي، وسندافع عن شعبنا ومقدراته بكل الوسائل 

المتاحة.

ودعــت «فتــح» المجتمــع الدولــي لتحمل مســؤولياته، 

والتدخــل لوقف عدوان االحتالل فــي القدس، واالنحياز 

إلــى العدالة في مواجهــة الجرائم المنظمة التي ترتكب 

ببشاعة ضد اإلنسانية والمقدسات اإلسالمية والمسيحية.
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ورد خطــأ فــي إعــالن صــادر عــن دائــرة تســجيل أراضــي قباطيــة رقــم 

4034/ج/2022 معلن بجريدة الحياة الجديدة ، حيث ورد ذكر اســم الموكل 

أســيل أبناء محمد يوسف خلف، والصحيح هو أسيل أبناء يوسف عبد العزيز 

خلف؛ لذا اقتضى التنويه .

ورد بطرق الســهو والخطأ في المعاملة رقم (2022/2450) الوكالة الخاصة 

رقم (461/2022/89) الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 2022/1/18 

والصحيح هو : الوكالـــة الخاصة رقم  (461/2022/879) الصادرة عن كاتب 

عدل جنين بتاريخ 2022/1/18 .

ورد بطريق السهو والخطأ في إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي عرابة 

رقــم 43614/ج/2021 بموجــب الوكالــة الخاصة رقــم 3594/2021/455 

عــدل جنين  بتاريــخ 7/4/2021  والخاصــة 16529/2021/461 عدل جنين 

11/1/2021 ، والصحيح هو بموجب الوكالة الخاصة رقم 3594/2021/455 

عــدل جنين  بتاريــخ 7/4/2021  والخاصــة 16529/2021/461 عدل جنين 

بتاريخ 19/2/2021 المعطوفة على العامة ســجل 2322 صفحة 2020/28 

س ف عمــان 8/11/2020 والعامــة 377/2021/454 عــدل جنيــن بتاريــخ 

11/1/2021 ؛ لذا اقتضى التنويه .

جنين - أعلن أنا بشار أمين محمد فتحي مبيض من سكان جنين عن فقدان 

هويتــي رقــم (403847775) الرجــاء ممــن يجدها تســليمها ألقرب مركز 

شرطة وله الشكر.

جنيــن - أعلــن أنا جمال فهمي نمر مرعي من ســكان كفــر دان عن فقدان 

هويتــي رقــم (900793225) الرجــاء ممــن يجدها تســليمها ألقرب مركز 

شرطة وله الشكر.

إخطار تنفيذي بالنشر في إحدى الصحف المحلية صادر عن 

دائرة تنفيذ جنين رقم القضية 2021/7255  سجل تنفيذ
إلى المدين/ المحكوم عليه: محمد نمر فايز شايب هوية رقم: (850052820) –جنين –برقين .

أخبرك بأن الدائن/ المحكوم له: باسم فوزي عبد عالونه 850112699 /جنين 

قد أبرز إلى هذه الدائرة شيكات تحمل توقيعك وبصمتك ومستحقة األداء بمبلغ (10000 شيقل 

إسرائيلي)، ومرفق عنها صورة لإلطالع . 

لذلك يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات أو إرسال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل أسبوعين من 

تاريخ هذا اإلعالم وفقاً ألحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب األصول، وإذا لم 

تبادر بذلك فسوف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى إخطارك بذلك. 

مأمور التنفيذ

إخطار تنفيذي بالنشر في إحدى الصحف المحلية صادر عن 

دائرة تنفيذ جنين  رقم القضية 2021/6908  سجل تنفيذ
إلــى المدين/ المحكوم عليه: معروف عبدالجبار عبد الــرازق جرار هوية رقم: (918792805) 

–جنين –الهاشمية .

أخبرك بأن الدائن/ المحكوم له: مؤيد محمود عبد الكريم سمار 908124746 /جنين 

قــد أبــرز إلى هذه الدائرة كمبياالت تحمل توقيعك وبصمتك ومســتحقة األداء بمبلغ (16000 

شيقل إسرائيلي)، ومرفق عنها صورة لإلطالع . 

لذلك يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات أو إرسال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل أسبوعين من 

تاريخ هذا اإلعالم وفقاً ألحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب األصول، وإذا لم 

تبادر بذلك فسوف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى إخطارك بذلك. 

مأمور التنفيذ
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إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين

450/ج/2021
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة سليمان محمد أسعد جرادات ، بصفته وكيال بموجب 

الوكالة الخاصة رقم 3302/2021/455 عدل جنين بتاريخ 4/4/2021 المعطوفة على العامة 

سجل 2332 صفحة 2020/79 سفارة فلسطين في عمان بتاريخ 3/12/2020 وبموجب الخاصة 

1602/2021/460 عدل جنين بتاريخ 7/12/2021 .

وذلــك لتقديم معاملة بيــع أراضي رقم 450/ج/2021 على القطعة رقــم (194) + (193) + 

(192) + (190)  حوض رقم  4  من أراضي عجة.

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل: سليمان محمد أسعد جرادات .

اسم الموكل «المالك «: صبحية قاسم محمد عبداهللا، عطفية محمد أسعد طحاينة .

الحصص المباعة: أصرح ببيع الحصص كامال في قطع األرض المذكورة أعاله .

دائرة تسجيل أراضي جنين

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي عرابة

4591/ج/2022
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة معتز محمد ناجي حنايشة ، بصفته وكيال بموجب 

الوكالة الدورية 2012/2021/455 عدل جنين بتاريخ 11/2/2021 .

وذلــك لتقديــم معاملة بيع أراضي رقــم 4591/ج/2022 على القطعة رقم 17 حوض رقم  5  

من أراضي عرابة .

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل: معتز محمد ناجي حنايشة .

اسم الموكل «المالك «: ليلى خالد نجيب أبو راس .

دائرة تسجيل أراضي عرابة

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين

4863+4899/ج/2022
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة أنس إبراهيم عبد الرحيم ياسين ، بصفته وكيال 

بموجــب الوكالــة الدورية 1753/2022/462 عدل جنين بتاريــخ 8/2/2022 وبموجب الخاصة 

رقم 12257/2021/495 عدل جنين بتاريخ 13/2/2022 وبموجب الخاصة 12256/2021/495 

عدل جنين .

وذلك لتقديم معاملة بيع أراضي رقم 4863+4899/ج/2022 على القطعة رقم (59) + (63) 

حوض رقم  5   والقطعة رقم 76  حوض  2  من أراضي دير أبو ضعيف .

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل: أنس إبراهيم عبد الرحيم ياسين .

اســم الموكل «المالك «: (أحمد +حسن +حسين +محمود +أنس +إبراهيم +ليلى +سمر 

+غادة أبناء محمد حسن ياسين)، شامية راضي إبراهيم ياسين .

الحصص المباعة: أصرح ببيع كامل الحصص في قطع األرض المذكورة أعاله .

دائرة تسجيل أراضي جنين

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين

4882/ج/2022
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة محمود فتحي إبراهيم ياسين ، بصفته وكيال بموجب 

الوكالة الدورية سجل رقم 2594 صفحة 2022/34 سفارة فلسطين عمان بتاريخ 10/2/2022 .

وذلــك لتقديم معاملــة بيع أراضي رقم 4882/ج/2022 على القطعــة رقم 9  حوض رقم  1   

من أراضي كفرقود .

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل: محمود فتحي إبراهيم ياسين .

اسم الموكل «المالك «: علي أحمد كامل أبو ليل .

دائرة تسجيل أراضي جنين

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي عرابة 

4738/ج/2022
يعلــن الطــالع العموم أنه تقدم لهذه الدائــرة هادي محمد ابراهيم ابو عــون ، بصفته وكيال 

بموجــب الوكالة الخاصة  رقــم 462/2022/1599   عدل جنين  بتاريخ 6/2/2022 المعطوفة 

على الدورية  374/2007/2095 عدل جنين بتاريخ 12/3/2007 المعطوفة على الدورية سجل 

653 صفحة 2007/13  سفارة دولة فلسطين عمان بتاريخ 24/2/2007. 

وذلك لتقديم معاملة بيع أراضي رقم 4738/ج/2022 على القطعة رقم 28   

  حوض  رقم  14   من أراضي جبع .

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل: هادي محمد ابراهيم ابو عون.

اسم الموكل «المالك «: حسن علي ناصر الماليشه ، مالك أحمد علي الماليشه، لبيبة عايش 

محمد الحتو.

الحصص المباعة :حسب الدورية.

دائرة تسجيل أراضي عرابة 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 

4836/ج/2022
يعلــن الطــالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة عبد الرحمن محمد شــريف كميل، بصفته وكيال 

بموجب الوكالة الخاصة رقم 1453/2022/462  عدل جنين  بتاريخ 1/2/2022. 

وذلك لتقديم معاملة بيع أراضي رقم 4836/ج/2022 على القطعة رقم 23 

حوض 2   من أراضي أم التوت.

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل: عبد الرحمن محمد شريف كميل.

اسم الموكل «المالك «: محمود ماهر يوسف حاج.

الحصص المباعة: كامل الحصص.

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي عرابة 

4588/ج/2022
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة معتز محمد ناجي حنايشه , بصفته وكيال بموجب 

الوكالة الدورية رقم 4764/2020/450   عدل جنين  بتاريخ 25/6/2020 . 

وذلك لتقديم معاملة بيع أراضي رقم 4588/ج/2022 على القطعة رقم  17     

حوض 5   من أراضي عرابة.

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل: معتز محمد ناجي حنايشه.

اسم الموكل «المالك «: لينا محمد نجيب ابوراس.

دائرة تسجيل أراضي عرابة 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي عرابة 

4934/ج/2022
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة عمر زهير محمود صوالحه، بصفته وكيال بموجب 

الوكالة الدورية رقم 462/2022/1391 عدل جنين بتاريخ 31/1/2022. 

وذلك لتقديم معاملة بيع أراضي رقم 4934/ج/2022 على القطعة رقم 19

حوض 25    من أراضي كفر راعي.

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل: عمر زهير محمود صوالحه.

اسم الموكل «المالك «: (عالء +عادل أبناء روحي حسني « شيخ ابراهيم»).

الحصص المباعة: حسب الدورية.

دائرة تسجيل أراضي عرابة 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 

4756/ج/2022
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة روان جمال حسن ابو خميس، بصفته وكيال بموجب 

الوكالة الدورية رقم 8932/2021/458 عدل جنين  بتاريخ 28/7/2021 . 

وذلك لتقديم معاملة بيع أراضي رقم 4756/ج/2022 على القطعة رقم (17)+(16)  

حوض 13   من أراضي اليامون.

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل: روان جمال حسن ابو خميس.

اسم الموكل «المالك «: عونية غالب عبد اهللا عبد الرحمن.

الحصص المباعة: حسب الدورية .

دائرة تسجيل أراضي جنين
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علم وخبر وتبليغ بالنشر في إحدى الصحف المحلية  
صادر عن محكمة صلح جنين هيئة القاضي : اماني 

حمدان  في الدعوى رقم 2021/1570 حقوق   
طالب التبليغ: امنة اديب صادق أبو زلطة، المحامي: وليد خالد أحمد نزال. 

المطلوب تبليغه: فتحية فؤاد إبراهيم أبو الرب 943441907 – جنين – قباطية .

الجلسة: يوم الخميس الموافق 17/3/2022 الساعة 9 .

وعمــالً بأحــكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001 

يتوجب عليك الحضور إلى المحكمة أعاله في الموعد المحدد أو إرسال محام عنك وكذلك يتوجب 

عليك تقديم الئحة جوابية خالل مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغك هذا اإلعالن بواسطة 

النشر في إحدى الصحف المحلية ويمكنك استالم نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم 

المحكمة وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضورياً .

   توقيع رئيس القلم

علم وخبر وتبليغ بالنشر في إحدى الصحف المحلية  
صادر عن محكمة صلح جنين هيئة القاضي : فارس 

شهوان  في الدعوى رقم 2021/1013 حقوق   
        الطلب المرتبط في الدعوى – طلب حقوقي – 223 – 2021 

طالب التبليغ: عبد الباسط كامل محمد حوشية، المحامي: رهام حاتم وديع صالح 

المطلوب تبليغه: -2 سميرة محمد سعيد ذيب – جنين – اليامون .

الجلسة: يوم الخميس الموافق 10/3/2022 الساعة 9 .

وعمــالً بأحــكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001 

يتوجب عليك الحضور إلى المحكمة أعاله في الموعد المحدد أو إرسال محام عنك وكذلك يتوجب 

عليك تقديم الئحة جوابية خالل مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغك هذا اإلعالن بواسطة 

النشر في إحدى الصحف المحلية ويمكنك استالم نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم 

المحكمة وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضورياً .

   توقيع رئيس القلم

علم وخبر وتبليغ بالنشر في إحدى الصحف المحلية  
صادر عن محكمة صلح جنين هيئة القاضي : فارس 

شهوان  في الدعوى رقم 2018/953 حقوق
 الطلب المرتبط في الدعوى – طلب حقوقي – 388 - 2019 

طالب التبليغ: محمد عبد الكريم راغب سالمه  

المطلوب تبليغه: -12 نداء فريد حســن ديحان – جنين – كفر قود -37 ســميح محمد أحمد أبو 

الرب – جنين – قباطية .

الجلسة: يوم الخميس الموافق 17/3/2022 الساعة 9 .

وعمــالً بأحــكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001 

يتوجب عليك الحضور إلى المحكمة أعاله في الموعد المحدد أو إرسال محام عنك وكذلك يتوجب 

عليك تقديم الئحة جوابية خالل مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغك هذا اإلعالن بواسطة 

النشر في إحدى الصحف المحلية ويمكنك استالم نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم 

المحكمة وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضورياً .

   توقيع رئيس القلم

علم وخبر وتبليغ بالنشر في إحدى الصحف المحلية  
صادر عن محكمة صلح جنين هيئة القاضي : اماني 

حمدان  في الدعوى رقم 2020/258 حقوق   
طالب التبليغ: عماد عرفات محمد شريف، المحامي: حليمة عزيز محمد محاميد .

المطلوب تبليغه: أنس علي محمد السافوطي 944088764 – جنين – الشرقية .

األوراق المبلغة: صورة قرار .

إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 157 دينار أردني بدل أجرة مسكن ومبلغ 1668 شيكل وتضمينه 

الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار أتعاب محاماة .

   توقيع رئيس القلم

دولـــــة فلسطيــــن

دولـــــة فلسطيــــن

دولـــــة فلسطيــــن

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية-محكمة صلح جنني

السلطة القضائية-محكمة صلح جنني

السلطة القضائية-محكمة صلح جنني

السلطة القضائية-محكمة صلح جنني

2/13 د

2/13 د

2/13 د

2/13 د

2/13د

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 

4922/ج/2022
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة ماسة خليل حسن استيتي، بصفته وكيال بموجب 

الوكالة الخاصة رقم 461/2022/1027    عدل جنين  بتاريخ 23/1/2022 . 

وذلك لتقديم معاملة بيع أراضي رقم 4922/ج/2022 على القطعة رقم 19  

حوض 4   من أراضي  صير.

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل: ماسة خليل حسن استيتي.

اسم الموكل «المالك «: عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الرشيد.

الحصص المباعة: بيع كامل الحصص في القطعة المذكورة اعاله.

دائرة تسجيل أراضي جنين 

دولـــــة فلسطيــــن
2/13د

أ

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

دائرة االراضي يف سلطة اراضي

 إعادة الثقة في المشروع بمزيد من االجتماعات والتواصل مع المجتمع حول تطوراته ** تشكيل لجنة وطنية تعنى باألمور الفنية وتجنيد األموال

مجلس إدارة مؤسسة خالد الحسن لعالج السرطان يقرر المضي قدما في تنفيذ مشروع المستشفى
رام اهللا- وفــا- أعلــن مجلــس إدارة مؤسســة خالد الحســن لعالج 

السرطان وزراعة النخاع، عن التوافق على المضي قدما في تنفيذ 

مشــروع مستشــفى خالد الحســن للســرطان، وذلك بعد سلسلة 

اجتماعات عقدها منذ استالمه لمهامه.

جــاء ذلك خــالل اجتماع موســع عقده مجلس إدارة مؤسســة خالد 

الحسن لعالج السرطان وزراعة النخاع، أمس االول، وضم ممثلين 

عن المؤسســات الصحية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات 

الحقوقية، إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الوطنية ذات العالقة 

والنقابات وعدد كبير من الشخصيات من ذوي االختصاص.

وتم خالل االجتماع التوافق على اقتراح تشكيل لجنة وطنية تضم 

ممثليــن عن المؤسســات الوطنية من أجل الدعم والمســاندة في 

إنجاح المشروع وتعزيزا للشفافية حول مشروع المستشفى، وذلك 

بعد أن اســتعرض مجلس اإلدارة أمامهم تطورات مؤسســة خالد 

الحســن منذ اإلعالن عن تأسيسها من الجوانب اإلدارية والقانونية 

والمالية والفنية.

واتفق المجتمعون على أن هذا المشروع وطني استراتيجي ويجب 

االســتمرار فيه مهمــا كلف ذلك، وإعــادة الثقة في المشــروع من 

خالل عقد المزيد من هذه االجتماعات والتواصل مع المجتمع حول 

تطورات المشــروع، وتشــكيل لجنــة وطنية تعنــى باألمور الفنية 

وتجنيد األموال.

يذكر أن مجلس اإلدارة الحالي، شكل وفق مرسوم رئاسي بتاريخ 

11/2/2021 برئاســة وزيرة الصحــة، وعضوية ممثلين عن وزارة 

الماليــة، ونقابة األطبــاء، وديوان الرئاســة، وصندوق االســتثمار 

الفلسطيني، إضافة الى أعضاء يمثلون المتبرعين يتم اختيارهم 

من قبل أعضاء المجلس وكفاءة قانونية يتم تسميتها من المجلس 

(بموجب المرســوم الرئاسي)، حيث قام المجلس بتسمية كل من: 

ســهيل الصباغ، ومنيب المصري، والدكتور هيثم الحســن، وطالل 

ناصر الدين، ومالك ملحم، وأحمد الصياد كفاءة قانونية.

واســتعرض مجلــس اإلدارة تطورات مؤسســة خالد الحســن منذ 

اإلعالن عن تأسيســها مــن الجوانب اإلداريــة والقانونية والمالية، 

والفنية وهي كما يلي:

 تمت فكرة إنشاء مركز خالد الحسن لعالج أمراض السرطان وزراعة 

النخاع بموجب مرســوم رئاسي رقم (3) للعام 2016 كمركز طبي 

غير ربحي وذلك بتاريخ 6/2/2016، يديره مجلس أمناء تم تشكيله 

برئاسة المرحوم الطيب عبد الرحيم وعضوية 27 عضوا من كبار 

المتبرعين والمتخصصين من القطاعات: العام والخاص والمدني، 

وفق القرار الرئاسي رقم (37) للعام 2016 بتاريخ 7/2/2016.

فور صدور القرار باشر مجلس األمناء التحضير إلنشاء المركز، وفي 

مقدمة ذلك وضع األســس لتنفيذ ما جاء في المرســوم الرئاسي، 

وتوفيــر التمويــل الالزم بما يشــمل التبرعات والبــدء بالتصاميم 

الهندســية. وقام المجلــس بجمع التبرعات، من خالل المراســالت 

الرســمية إضافة إلى موجة مفتوحة على وســائل اإلعالم انطلقت 

بعد شهر من اإلعالن عن المركز.

جميع التبرعات كانت تحول إلى حسابات بنكية رسمية باسم مركز 

خالد الحســن لعالج أمراض الســرطان وزراعــة النخاع في البنوك 

العاملة في فلسطين، وما زالت حتى اللحظة في ذات الحسابات وفق 

البيانات المالية المدققة سنويا من قبل إحدى كبرى شركات التدقيق 

العالمية (شركة طالل أبو غزالة)، باستثناء ما تم صرفه وفق هذه 

البيانــات، إضافةً إلى أرض بمســاحة 20 دونما تم تخصيصها من 

الدولــة لصالح المركــز من أصول األرض التي تبرع بها المحســن 

الكريم المرحوم حســيب الصباغ، وتم تســجيلها باسم المؤسسة 

في سلطة األراضي بموجب سند التسجيل المرفق.

في شهر حزيران من عام 2016، وضع سيادة الرئيس محمود عباس 

حجر األساس لمركز خالد الحسن في موقعه المقرر، وبشكل موازٍ 

عملت مؤسسة بكدار التي تم تكليفها بمتابعة اإلشراف على األعمال 

الهندسية والفنية إلنشاء المركز بحسب المهام المنوطة بها، على 

التصاميم وطرح العطاءات للبدء بأعمال التسوية والحفر بناًء على 

هذه التصاميم فور االنتهاء منها.

بدأت أعمال الحفريات منذ شهر شباط لعام 2018 بحسب التعاقدات، 

وبالتــوازي كانــت هنــاك محــاوالت جمع األمــوال الالزمــة إلقامة 

المستشــفى بحســب التصاميم التــي تم اعتمادها. ولألســف، لم 

تستجب أي من الجهات والدول المانحة لتمويل بناء المستشفى.

ونظرا لألهمية الوطنية لهذا المشــروع، وفي محاولة لســد الثغرة 

الماليــة تمت دراســة فكرة الشــراكة مع القطاع الخــاص. وعليه، 

فقد أصدر الرئيس مرســوما رئاسيا بتاريخ 27/11/2018، قضى 

بتحويل مركز خالد الحســن للســرطان إلى مؤسسة خالد الحسن 

للســرطان كمؤسسة غير ربحية تقوم رســالتها على «المساهمة 

في إنشــاء مستشفى قادر على االســتمرار والتطور والنمو لعالج 

أمراض الســرطان والوقاية منها. كما نص المرسوم على السماح 

للمؤسسة بالشراكة بمقدار موجوداتها النقدية والعينية مع القطاع 

الخاص وصندوق االستثمار.

وتنفيذا لهذا المرسوم أصدر الرئيس بتاريخ 10/12/2018 مرسوما 

رئاســيا يقضي بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة خالد الحسن لعالج 

أمراض السرطان وزراعة النخاع يتكون من الدكتور محمد مصطفى 

رئيسا وعضوية كل من: رئيس ديوان الرئاسة، وزير الصحة، ونقيب 

األطباء، وصبيح المصري، وســهيل الصباغ وهاشــم الشوا وطالل 

ناصر الدين ومالك ملحم، لمحاولة تطبيق هذا النموذج من الشراكة.

بعد الدراســة المســتفيضة للنموذج المقترح (الشراكة مع القطاع 

الخاص) تبين أن هذا النموذج غير عملي، وعليه وضمن المساعي 

لضمان االستمرار في هذا المشروع الوطني والمهم، أصدر الرئيس 

محمود عباس في شــهر كانون الثاني 2021 مرسوما رئاسيا، حدد 

بموجبــه مهام ومســؤوليات مؤسســة خالد الحســن، وألغى كافة 

المراســيم السابقة بما في ذلك المرســوم الرئاسي لسنة 2016، 

والمراسيم األخرى.

وعليه وفي 11/2/2021 أصدر الرئيس مرســوما رئاسيا بتشكيل 

مجلس إدارة المؤسسة الحالي.

الشق المالي:

* التبرعات:

عند اســتالم المجلس الحالي كان الوضع المالي والفني للمشروع 

بحســب التقارير والبيانات المالية المدققة من قبل شــركة طالل 

أبو غزالة كما يلي:

كانــت قيمة التبرعات على الحســابات البنكية المعلن عنها لغرض 

إقامة مؤسســة خالد الحســن ألمــراض الســرطان وزراعة النخاع 

بالفترة الواقعة ما بين (1/2022-2/2016) على النحو التالي:

بالدوالر األميركي: 3,831,369.51

الشيقل اإلسرائيلي: 13,442,026

الدينار األردني: 366,399.97

اليورو األوروبي: 2412.1

إضافة إلى المبالغ المذكورة، تم التبرع من البنك اإلسالمي للتنمية 

بمبلغ مليوني دوالر أميركي والتي تم تحويلها مباشــرة من البنك 

اإلســالمي للتنمية إلى الشــركة التي قامت بالتصميم دون المرور 

بحسابات مركز خالد الحسن البنكية.

علمــا أن مؤسســة خالد الحســن لم تتلق أية تبرعــات عينية حتى 

تاريخه.

* المصروفات:

 كانت المصروفات التي تخص إقامة مستشفى خالد الحسن لعالج 

أمراض الســرطان وزراعة النخاع خالل الفترة (2/2016-1/2022) 

على النحو التالي:

اوالً: التصاميم الهندسية

بلغت قيمة التصاميم الهندســية مبلغ 2,427,000 دوالر أميركي، 

وتمــت اإلحالة مــن قبل مجلــس األمناء في حينه حســب األصول 

على الشــركة المنفذة وفقا لإلجــراءات المتبعة من خالل المجلس 

االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار (بكدار)، وتم سداد كامل 

المبلغ للشركة المنفذة ألعمال التصاميم الهندسية حسب اإلجراءات 

المتبعة في (بكدار)، على النحو التالي:

- سداد مبلغ (2,000,000) دوالر أميركي مباشرة للشركة المنفذة 

بحوالــة صادرة من البنك االســالمي للتنمية (وهــو المبلغ المتبرع 

به من البنك االســالمي للتنمية) ولم يدخل إلى الحسابات البنكية 

للمؤسسة.

-  سداد باقي المبلغ (427,000) دوالر أميركي من الحساب البنكي 

لمؤسسة خالد الحسن.

ثانياً: الحفريات

تم طرح مناقصــة أعمال الحفريات من خالل المجلس االقتصادي 

الفلســطيني للتنمية واإلعمار (بكدار)، حيث كان هناك 12 شــركة 

متقدمــة وتمــت اإلحالــة علــى شــركة بــرذرز للمقــاوالت بقيمة 

(2,923,908.75) دوالر أميركي، وفقا لإلجراءات المتبعة من خالل 

المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار– بكدار، تم سداد 

الدفعات المالية للشركة المنفذة (برذرز) بقيمة 1,993,658 دوالرا 

من الحساب البنكي الخاص بمؤسسة خالد الحسن، بناء على حجم 

األعمال المنجزة من طرفهم، بحسب المخططات المعدلة.

ثالثا: المصاريف التشغيلية

كانت المصاريف التشغيلية على النحو التالي

29,321  دوالرا، شــملت مصاريــف إلعــداد الجــدوى االقتصاديــة 

للمشــروع، حجــز قاعة في مقــر الهالل األحمر لفتــح عطاء أعمال 

التصميم، إقامة طبيب من مركز الحسين لعالج السرطان من األردن 

لتقييم العطاءات والمساعدة في التصاميم، وإعالن جريدة، وتكاليف 

إقامة وفد طبي قادم من األردن (مركز الحســين لعالج السرطان) 

للمساعدة فى التصاميم، ومصاريف ضيافة.

كما شملت المصاريف عموالت بنكية وفوائد كما يلي:

- دوالر أميركي: 555

 - شيقل إسرائيلي: 2,036

- دينار أردني: 372

وبالتالي كانت إجمالي المصاريف التشغيلية:

- دوالر أميركي: 29,876

- شيقل إسرائيلي 6,643

- دينار أردني: 372

األرصدة المالية المتوفرة في الحسابات البنكية الخاصة بمؤسسة 

خالد الحســن لعالج أمراض الســرطان وزراعة النخاع، وذلك حتى 

تاريخ إعداد هذا التقرير، على النحو التالي:

- الدوالر األميركي: 2,601,556

- الشيقل اإلسرائيلي: 13,435,384.3

- الدينار األردني: 366,440.985

- اليورو األوروبي: 2412.1

موزعة على البنوك التالية: بنك فلســطين، البنك الوطني، البنك 

العربي، االسالمي العربي.

يشار إلى أن جميع التبرعات ما زالت حتى اللحظة في ذات الحسابات 

وفق البيانات المالية المدققة ســنويا من قبل إحدى كبرى شركات 

التدقيق العالمية (شــركة طالل أبو غزالة)، باستثناء ما تم صرفه 

وفق البيانات المذكورة اعاله، علما أن كافة أسماء المتبرعين وكافة 

المبالغ المتبرع بها موجودة لدى المؤسسة.
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دائرة تنفيذ جنين
مرسل إلى: -1 أحمد عايد خالد يحيى هوية رقم: 850687484

العنوان: جنين، يعبد، المدخل الغربي/ الخلجان /صالة الندى /عمارة أحمد حمارشة.

نعلمكــم أنه بتاريخ 2/9/2022 قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2019/10244 

والمكونة فيما بين :

المحكوم له/م: -1 مروان نواف صالح يحيى /جنين

المحكوم عليه/م: -1 أحمد عايد خالد يحيى /جنين

المحكمة تقرر إلزام المنفذ ضده بدفع المبلغ موضوع الدعوى التنفيذية والبالغ 10000 شيكل 

باإلضافة للرسوم والمصاريف دفعة واحدة بتاريخ 2021/11/3 

 مأمور التنفيذ

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية

2/13 د

اعالن تبليغ بالنشر في احدى الصحف المحلية اليومية في الملف التنفيذي رقم 2019/3705 صادر عن دائرة 

تنفيذ سلفيت حسب نصوص المواد (123) و (127) من قانون التنفيذ الفلسطيني وبداللة المادة (119) منه

دولـــــة فلسطيــــن - السلطة القضائية

محكمة صلح سلفيت  - الرقم: 2019/3705

2/13 د

2/13د

2/13د

2/13د

2/13د

2/13د

2/13د

2/13د

2/13د

2/13د

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 

4940/ج/2022
يعلــن الطــالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة أحمــد خالد عارف جبارين، بصفته وكيال بموجب 

الوكالة الدورية رقم 1964/2022/462 عدل جنين بتاريخ 13/2/2022 والمعطوفة على الخاصة 

سجل 2592 صفحة 2022/56 عمان فلسطين بتاريخ 8/2/2022 .

وذلك لتقديم معاملة بيع أراضي رقم 4940/ج/2022 على القطعة رقم 26

حوض 6    من أراضي أم التوت.

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل: احمد خالد عارف جبارين.

اســم الموكل «المالك «: (امنة + منى أبناء عبد اهللا ســعيد عالونة)، (خولة + ندى أبناء ماجد 

عبد اهللا زكارنة).

دائرة تسجيل أراضي جنين

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي قباطية 

4909/ج/2022
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة ياسر كايد جهاد عواد، بصفته وكيال بموجب الوكالة 

الدورية رقم سجل 2593 صفحة 2022/13 سفارة فلسطين في عمان بتاريخ 9/2/2022 .

وذلك لتقديم معاملة بيع أراضي رقم 4909/ج/2022 على القطعة رقم 82

حوض 4    من أراضي سيريس .

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل: ياسر كايد جهاد عواد .

اسم الموكل «المالك «: حليمة فريد طالل العواد .

الحصص المباعة: حسب الدورية .

دائرة تسجيل أراضي قباطية

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي قباطية 

4945/ج/2022
يعلــن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة عــالم عرفات داود حبايبة، بصفته وكيال بموجب 

الوكالــة الدورية رقــم 9978/2020/453 عدل جنين بتاريــخ 12/11/2020 والمعطوفة على 

الوكالة العامة رقم 8286/2012/413 عدل جنين بتاريخ 5/11/2012 .

وذلك لتقديم معاملة بيع أراضي رقم 4945/ج/2022 على القطعة رقم 40

حوض 10  من أراضي صانور .

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل: عالم عرفات داود حبايبة .

اســم الموكل «المالك «: صباح كايد محمد حبايبة، (محمد +محمود +مرام +ارب +ميســم 

+مصطفى أبناء وبنات بسام مصطفى الحبايبة) .

دائرة تسجيل أراضي قباطية

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي قباطية 

4953/ج/2022
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة بهاء الدين راشد محمود سعيد، بصفته وكيال بموجب 

الوكالة الدورية رقم 1932/2022/462 عدل جنين بتاريخ 13/2/2022 .

وذلك لتقديم معاملة بيع أراضي رقم 4953/ج/2022 على القطعة رقم 65

حوض 7  من أراضي صانور .

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل: بهاء الدين راشد محمود سعيد .

اسم الموكل «المالك «: عالم عرفات داود حبايبة .

دائرة تسجيل أراضي قباطية

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
4996/ج/2022

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة حسن صالح مبدا نواهضة، بصفته وكيال بموجب 

الوكالة العامة رقم سجل 1053 صفحة 2011/57  سفارة فلسطين عمان  بتاريخ 4/5/2011 . 

وذلك لتقديم معاملة بيع أراضي رقم 4996/ج/2022 على القطعة رقم 203   

حوض 20    من أراضي اليامون.

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل: حسن صالح مبدا نواهضة.

اسم الموكل «المالك «: أحمد كامل حمد نصر.

الحصص المباعة: اصرح ببيع كامل حصص موكلي توزع ثلث الحصص للمشتري محمد باقي 

الحصص للمشتري عبداهللا.

دائرة تسجيل أراضي جنين

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 

4913/ج/2022
يعلــن الطــالع العمــوم أنــه تقدم لهــذه الدائرة رامي بســام محمــد ميتانــي ، بصفته وكيال 

بموجــب الوكالــة الدورية رقم 956/2022/461  عدل جنين بتاريــخ 20/1/2022 العامة رقم 

594/2016/426 عدل جنين بتاريخ 17/1/2016. 

وذلك لتقديم معاملة بيع أراضي رقم 4913/ج/2022  على القطعة رقم 34

 حوض 5   من أراضي صير.

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل: رامي بسام محمد ميتاني.

اسم الموكل «المالك «: حسن أحمد ارشيد ارشيد.

دائرة تسجيل أراضي جنين

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي قباطية 
4947/ج/2022

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة هاني محمد حســن خليفة، بصفته وكيال بموجب 

الوكالة الخاصة 1809/2022/462 عدل جنين 9/2/2022. 

وذلك لتقديم معاملة بيع أراضي رقم 4947/ج/2022 على القطعة رقم 19

حوض 24   من أراضي قباطية.

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل: هاني محمد حسن خليفة.

اسم الموكل «المالك «: محمد أحمد محمد حاج إسماعيل.

الحصص المباعة: بيع كامل حصص موكلي في قطعة األرض المذكورة اعاله.

دائرة تسجيل أراضي قباطية

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلــن إلطــالع العموم بأنــه تقدم إلى هذه الدائــرة ( محمد محمود فخــري العبهري ) بصفته 

الوكيــل عــن ابراهيم صــادق محمد عباهرة + عاطــف + فرح + مريــم + فرحه + نوال + 

كفايه ابناء صادق محمد حسين + محمد حسن محمد عباهرة  بموجب الوكالة الدوريه  رقم ( 

461//388/2022 )الصادرة عن كاتب عدل جنين  بتاريخ2022/01/09 المعطوفه على العامه  

رقم 35/2010/399  بتاريخ 2010/01/13و العامه رقم سجل 1865صفحه 2018/01 بتاريخ 

2018/02/27 ســفارة فلســطين عمان  و الدوريه رقم 462/2022/1884 عدل جنين بتاريخ 

2022/02/10   وذلك لتقديم معاملة بيع رقم (4332/ج/2022)على الحوض رقم (21) قطعه 

رقم (46 )  من أراضي اليامون 

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز خمسة أيام من 

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

عدد الحصص المباعة: حسب الوكاالت

مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلــن إلطــالع العمــوم بأنه تقدم إلــى هذه الدائرة ( عــرب مهند جميل خمايســه   ) بصفتي 

الوكيل عن بهيه كامل محمد خمايسه + عزمي + عبد الرزاق + مهند + ربحيه + سائده + 

جهينه + منى + سونيا + نهى ابناء جميل مصطفى خمايسه  بموجب الوكالة الدورية رقم (  

443/2019/314 ) الصادرة عن عدل جنين بتاريخ (  2022/01/10 )  وذلك لتقديم معاملة بيع 

رقم ( 4362/ج/2022) على  حوض ( 02)   قطعه ( 30 ) من أراضي اليامون .

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز خمســة  أيام 

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

عدد الحصص المباعة: حسب الوكاالت

مدير تسجيل أراضي محافظة جنين
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 رقم املعاملة: 4332/ج/2022
 دائرة تسجيل أراضي جنني

 رقم املعاملة:4362/ج/2022
 دائرة تسجيل أراضي جنني

مامور التنفيذ

عامر الشافعي

ورد  بطريق الســهو والخطأ في اإلعالن الصادر عن دائرة تســجيل أراضي 

قباطية في المعاملة رقم (2022/3889) عبارة معاملة رقم (2022/3889) 

وقطعة االرض رقم (5) حوض (1) وقطع االراضي رقم (27+44+57) حوض 

(2) والقطعة رقم (13) حوض (10) والقطعة رقم (121) حوض (11) وجميعها 

من اراضي (صانور)  والصحيح هو معاملة رقم (2022/3120) والقطعة رقم 

(41) حوض رقم (2) من اراضي (صانور – قضاء جنين) فاقتضى التنويه .

تنويه

 ترحيب فصائلي بدعوة 

الشيخ لحوار وطني شامل
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- رحبــت فصائل منظمة 

التحرير فــي أحاديث إذاعيــة منفصلة بدعوة عضو 

اللجنتيــن التنفيذية لمنظمــة التحريــر والمركزية 

لحركة «فتح» حسين الشيخ لعقد حوار وطني شامل 

يحقق الوحدة الوطنية.

 رباح: مؤشر على استعداد

 الكل الفلسطيني للوحدة

واعتبر عضــو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو 

المكتب السياســي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح، أن 

دعوة الشيخ، تأتي انسجاما مع قرارات المجلس المركزي 

للخروج من حالة االنقســام واســتعادة الوحدة الوطنية 

عبر إجراء انتخابات شــاملة، مبينا أنه ســيتم طرح هذه 

القضية في اجتماع اللجنة التنفيذية المقبل. وأكد رباح 

أن ترحيب القوى والفصائل بما فيها التي لم تشارك في 

جلسة المركزي بدعوة الشيخ، هي رسالة ومؤشر على 

استعداد الكل الفلسطيني للحفاظ على وحدة مؤسسات 

منظمة التحرير والسلطة الوطنية في عملية بناء شاملة.

 غنيم: استعادة الوحدة الوطنية 

حجر أساس التحرر الوطني

واعتبر القيادي في حزب الشعب نافذ غنيم، على أن 

اســتعادة الوحدة الوطنية وإنهاء االنقســام يعتبران 

حجر األســاس فــي أي مرحلة تحرر وطنــي، مؤكدا 

ضــرورة تجــاوز المرحلة بــإرادة مشــتركة من أجل 

المشروع الوطني.

 فتوح: دورة المجلس المركزي األخيرة كانت ناجحة بامتياز
هذا األمر، وصادق عليه المجلس الوطني سابقا ثم اللجنة 

التنفيذية، كما صادق عليه الرئيس محمود عباس.

وأكد فتوح أن المجلس الوطني هو الســلطة العليا للشعب 

الفلسطيني وهو برلمان الشعب في كل العالم، ولديه غرفة 

صغــرى وهو المجلس المركزي يفوض من قبل المجلس 

األشــمل بالقيام بمهامــه في إطار محــدد، وعندما ينعقد 

المجلس الوطني يقدم له المركزي تقريرا حول االنجازات 

التي قام بها للمصادقة عليها أو رفضها.

وفيما يتعلق بتجديد الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسالم، قال: 

الرئيس محمود عباس أكد لإلدارة األميركية أننا لن نقبل 

بأن تنفرد في عملية السالم، ونطالب باجتماع للرباعية على 

مستوى الوزراء ومؤتمر دولي باشراف الرباعية وبمشاركة 

أوسع.

وحــول قرار المجلــس المركزي المتعلق برفض مشــروع 

الســالم االقتصادي وخطة تقليص الصراع واجراءات بناء 

الثقــة التي تطرحها اســرائيل كبديل عن الســالم العادل، 

قال: «هذا االختراع الجديد الذي جاء به نتنياهو هو هروب 

من عملية الســالم، قضيتنا قضية سياسية بامتياز ونحن 

ال نطلب رغيف خبز من أحد والسالم السياسي سوف يتبعه 

نمــو اقتصــادي، وبالتالي نرفــض كل المبــادرات الكاذبة 

والوهمية».

وحول ترحيب فصائل منظمة التحرير بدعوة عضو اللجنتين 

التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة «فتح» حسين 

الشيخ، بالبدء بحوار وطني شامل وثنائي مع الكل الوطني، 

ثمن فتوح ترحيب الفصائل بدعوة الشــيخ، داعيا لضرورة 

اتخــاذ الخطوة العملية الحقيقية لترجمة هذه الدعوة على 

أرض الواقع.

رام اهللا- وفا- قال رئيــس المجلس الوطني روحي فتوح، 

إن اجتماعــات الدورة الـ31 للمجلس المركزي كانت ناجحة 

بامتياز وبكافة المقاييس، وشهدت مشاركة غير مسبوقة 

بأجواء إيجابية.

وأضاف فتوح في حديث لبرنامج «ملف اليوم» عبر تلفزيون 

فلســطين، أن جميــع األعضاء عبروا عــن وجهة نظرهم، 

وجــرى التأكيــد على القرارات الســابقة التــي اتخذت في 

المجلســين الوطني والمركزي عام 2018، والقرارات التي 

صــدرت عن اجتماع القيادة على مســتوى األمناء العامين، 

وغيرها من االتفاقات والقرارات.

وتابع: نتجه لتنفيذ قرارات صعبة قبل شهر أيلول/ سبتمبر 

المقبــل، فــي حال عــدم اســتجابة الجانبين االســرائيلي 

واالميركي والمجتمع الدولي.

وكشف فتوح عن اجتماع مهم للجنة التنفيذية سيعقد يوم 

الخميــس المقبل علــى ضوء التكليف الذي جــاء في بيان 

المجلس المركزي األخير بأن تضع اللجنة التنفيذية اآلليات 

المطلوبة لتنفيذ قراراته، بما يخدم المصلحة العليا للشعب 

الفلسطيني وفق جدول زمني محدد.

وأشــار إلى أنــه في ضوء القرارات الصــادرة عن المجلس 

المركــزي، ســتعمل رئاســة المجلــس الوطنــي واللجنة 

التنفيذيــة لمنظمة التحرير على تشــكيل مجلس وطني 

جديد بسقف عددي هو 350 عضوا من الوطن والشتات.

وأكد أنه لن يتم تشكيل المجلس بغرف مغلقة، بل سيأتي 

مــن خالل حــوار وطني شــامل، معربا عن أملــه بأن يتم 

تشكيل مجلس وطني جديد قبل نهاية العام الحالي، على 

أساس االنتخابات أو التوافق حسب المتاح.

وبين أن هذا العدد، جاء بناء على تفاهمات سابقة من خالل 

الحوارات الفلسطينية– الفلسطينية، وتم وضع قانون حول 

 المستوطنون يواصلون منع رعاة
 األغنام من رعي أغنامهم في مسافر يطا

الخليــل- وفا- يواصــل المســتوطنون وبحماية من قوات 

االحتــالل، منع المزارعين ورعــاة االغنام من الوصول إلى 

أراضيهم الزراعية والمراعي في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منســق اللجان الشــعبية والوطنيــة لمقاومة الجدار 

واالســتيطان راتب جبور، إن المســتوطنين نفذوا عمليات 

عربدة بشكل ملحوظ مؤخرا، ونفذوا سلسلة من االعتداءات 

على المزارعين ورعــاة االغنام، لمنعهم من الوصول الى 

أراضيهــم الزراعيــة والرعوية، لتضييق الخنــاق عليهم، 

واالســتيالء على أراضيهم لصالح المشــروع االستيطاني 

جنوب الخليل.

 االحتالل يعتقل مدير دائرة اإلعالم في «هيئة األسرى»
نابلــس- وفا- اعتقلــت قوات االحتالل أمــس، مدير دائرة 

اإلعــالم والعالقــات العامــة فــي هيئــة شــؤون األســرى 

والمحرريــن ثائر شــريتح، خالل مروره عبــر حاجز زعترة 

جنوب نابلس.

وأفاد الناطق اإلعالمي باسم الهيئة حسن عبد ربه بأن قوات 

االحتالل المتمركزة على الحاجز اعتقلت شريتح أثناء عودته 

من محافظة قلقيلية برفقة رئيس الهيئة قدري أبو بكر، 

عقب زيارة األسرى المحررين في المحافظة.
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انخفاض على
وتنبأت الدائرة بأن يكون الجو غدا الثالثاء غائما جزئيا إلى 

صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من 

معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط 

أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق.

اشتية يصل
وكان في استقبال رئيس الوزراء في المطار، وزير الداخلية 

الليبي خالد مازن، والقائم بأعمال الســفارة الفلســطينية 

في العاصمة الليبية محمد رحال، وفصائل منظمة التحرير 

الفلســطينية ومجلــس الجاليــة وشــخصيات مــن الجالية 

الفلسطينية في ليبيا.

والتقى اشــتية في مقر السفارة بالعاصمة الليبية ممثلين 

عــن الجالية الفلســطينية، وقــدم عرضا آلخــر التطورات 

والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، كما استمع إلى 

قضايا الجالية حيث أوعز بإيجاد حلول عاجلة لتلك القضايا 

بما يسهل عليهم أمور حياتهم.

ومن المقرر أن يلتقي اشتية والوفد المرافق له اليوم رئيس 

الــوزراء الليبــي ليضعه فــي صورة التحديــات التي تواجه 

القضية الفلســطينية، ولبحث آفاق التعاون المشترك بين 

البلدين الشقيقين.

أبو ردينة: استمرار
رفضها لتهجير الســكان الفلســطينيين ولــكل اإلجراءات 

أحادية الجانب التي تقوم بها إسرائيل.

وأضاف الناطق الرســمي باسم الرئاســة، مساء أمس، أن 

ما يجري منذ مســاء أمس األول في الشــيخ جراح، وازدياد 

عنــف المســتوطنين وعــدم ردعهم وصل إلى مســتويات 

غيــر مســبوقة، وأن ازديــاد العنف لدى المســتوطنين في 

عــدة مناطــق فلســطينية تحــت حمايــة جيــش االحتالل 

اإلســرائيلي، يتطلــب تدخال دوليــا عاجال لتوفيــر الحماية 

لشعبنا الفلسطيني.

وتابع أن سياسة تهجير السكان وهدم البيوت، تتطلب من 

المجتمــع الدولي تحويل إداناتــه العقيمة إلى ضغط جدي 

وحقيقي، وفرض عقوبات على إســرائيل من أجل إلزامها 

بالشرعية الدولية.

وقال أبو ردينة إن نظام الفصل العنصري والتهجير أدخل 

إسرائيل في عزلة تامة وأصبحت خارجة عن القانون الدولي، 

وأن عدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية حولها إلى دولة 

«أبارتهايد». 

وأضاف: «ســتبقى المقاومة الشعبية السلمية هي السالح 

األهم واألكثر نجاعة في استرجاع الحقوق الفلسطينية»، 

مشيرا إلى أن رسالة الرئيس محمود عباس في كلمته أمام 

المجلس المركزي كانت واضحة، وأن القرارات التي اتخذها 

المركزي مؤخرا على الطاولة، ألن اســتمرار الوضع الحالي 

غير مقبول إطالقا.

وختم أبو ردينة أن االســتيطان جميعه غير شــرعي حسب 

قــرارات الشــرعية الدولية، لذلك ال بد من إجبار إســرائيل 

على وقف اإلجــراءات أحادية الجانب والضغط عليها لوقف 

جرائمها بحق شــعبنا الفلســطيني الذي يتعرض لسياسة 

تمييز عنصري باعتراف منظمات حقوق اإلنسان الدولية.

نواب أردنيون
مخاطبــة المنظمــات الدولية ومنابــر البرلمانــات العربية 

والدولية ومنظمات حقوق اإلنسان بمتابعة ذلك.

”مركزية فتح“
على ضرورة حماية السلم األهلي، وإعمال القانون، وحماية 

المكتسبات الوطنية.

وعليــه قررت اللجنة المركزية البقاء في حالة انعقاد دائم 

لمتابعة تطورات األمور الميدانية والتنظيمية.

18 وفاة
وبينت أن نسبة التعافي من فيروس ”كورونا“ في فلسطين 

بلغــت %90.2 فيما بلغت نســبة اإلصابات النشــطة %8.9 

ونسبة الوفيات %0.9 من مجمل اإلصابات.

ولفتــت وزيــرة الصحة إلى وجــود 127 مريضــا في غرف 

العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقســام ”كورونا“ 

في المشافي بالضفة 279 مريضا، بينهم 37 مريضا على 

أجهزة التنفس االصطناعي.

وفي الســياق، أكد مسؤول ملف كورونا في شمال الضفة 

وسام صبيحات، أن الموجة الخامسة من فيروس ”كورونا“ 

ما زالت في ذروتها ولم تتراجع. وأضاف صبيحات في حديث 

إلذاعة ”صوت فلســطين“ أمس، أن اإلصابات المســجلة ال 

تعبر عن العدد الحقيقي بسبب الفحص المنزلي، وعزوف 

المواطنين عن الفحوص، مشــيرا إلى أن نسبة الفحوص 

اإليجابية تصل إلى 30%.

وأشار إلى وجود 300 مصاب بكورونا في المشافي؛ بينهم 

127 فــي العناية المركزيــة، ونصفهم موصولون بأجهزة 

التنفس االصطناعي.

االرهاب االسرائيلي
الموضوع سيكون على جدول أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية 

القادم.

وهاتف الرئيس عباس، مســاء أمس، المواطنة المقدسية 

فاطمة ســالم المهــدد منزلهــا باإلخالء من قبل ســلطات 

االحتالل اإلسرائيلي في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، 

معربا عن وقوفه التام والكامل معها.

وقــال الرئيس، خــالل االتصال: ”نقف معكــم قلبا وقالبا، 

وقلوبنا وعقولنا معكم، وسينتهي االحتالل عن قريب، ولن 

يطول طويال“.

وأشاد الرئيس بتضحيات المقدسيين وصمودهم في وجه 

إجراءات االحتالل التعسفية.

من ناحيتها، شكرت المواطنة سالم الرئيس على االتصال 

وعلى دعمه الدائم لصمود المقدسيين.

وذكــرت جمعية الهالل األحمــر أن 29 مواطنا ومتضامنين 

أصيبوا مســاء أمس، خالل مواجهات مع قوات االحتالل في 

حي الشيخ جراح، مشيرة إلى أن من بين اإلصابات طفال و3 

مسعفين، وأن اإلصابات تنوعت ما بين الرصاص المعدني 

المغلف بالمطــاط، وقنابل الصوت التي تســببت بحروق، 

واعتــداء بالضرب ورش غاز الفلفل، مشــيرة إلى أن 6 من 

المصابين نقلوا إلى المشفى.

وأغلقــت قــوات االحتــالل مدخل الحــي الغربي بالســواتر 

الحديديــة، وطــردت المتضامنيــن المتواجدين في محيط 

منزل عائلة ســالم وأخلت محيطه للمســتوطنين ولعضو 

الكنسيت المتطرف إيتمار بن غفير، واعتدت على األهالي 

والمتضامنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل 

الغاز والصوت. ووصل عدد المعتقلين في الحي منذ الليلة 

قبل الماضية وحتى مســاء أمس إلى ثالثة عشــر معتقال. 

وأدى مواطنــون صالة المغرب في الحي بعد دعوات للنفير 

للتصدي العتداءات المســتوطنين الذين حاولوا عرقلة أداء 

الصالة من خالل الوقوف أمام المصلين وتشغيل موسيقى 

صاخبة للتشــويش عليهم. وقالت المقدسية فاطمة سالم 

التي تواجه وعائلتها أوامر إسرائيلية بإخالء منزلها وأرضها 

لصالــح الجمعيــات االســتيطانية، إنها تعرضــت للضرب. 

وأضافت سالم (74 عاما) ”ضربوا ابني وضربوني“.

وقــال إبراهيم ســالم مالــك المنزل المســتهدف من قبل 

المســتوطنين: ”اعتداءات متواصلة علينا وعلى منزلنا من 

المســتوطنين، أمس (الســبت) اعتدوا علينا واليوم (األحد) 

اقتحم المتطرف بن غفير محيط المنزل وقام بافتتاح مكتب 

خاص له برفقة المســتوطنين، ضربوا والدتي وشــقيقي 

وشقيقتي واعتقلوا شــقيقي خليل وبتنا مهددين بالطرد 

من منزلنا في أية لحظة“.

واحتشــد أهالي الحــي للتصدي والدفاع عــن منازلهم من 

محاوالت المستوطنين االستفزازية.

واعتدى مستوطنون يتبعون المتطرف بن غفير على أعضاء 

كنيســت من القائمة المشتركة، وصلوا الحي للتضامن مع 

أهله.

وشــهد الحي انتشــارا مكثفا للمســتوطنين الــذي اعتدوا 

علــى مواطنــة وشــتموا ســيدنا محمــد صلــى اهللا عليــه 

وســلم الســتفزاز األهالي تحت أنظار وعلى مســمع قوات 

االحتالل التي ســارعت إلى إغالق مداخــل الحي بالحواجز 

الحديدية لتسهيل اقتحام المستوطنين وتنظيم مسيرتهم 

االستفزازية فيه، بينما أطلقت قنابل الصوت باتجاه األهالي 

ومنعت المتضامنين من الهتاف.

وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية 

لحركة ”فتح“ حســين الشــيخ، إن ما يجري في حي الشيخ 

جراح تهجير بقوة االحتالل وتفريغ قســري ألحياء القدس 

ك بيوتها وأرضها. وأضاف الشيخ،  من أهلها األصليين ومالّ

أن القيــادة تجــري اتصــاالت مكثفــة مــع كل دول العالم 

للضغط على إســرائيل لوقــف كل إجراءاتها القمعية بحق 

سكان ومواطني القدس الشرقية. وأعرب االتحاد األوروبي 

عــن قلقــه ”إزاء التطــورات الجارية في حي الشــيخ جراح 

فــي القدس الشــرقية والمواجهات العنيفــة التي أدت إلى 

إصابة واعتقــال العديدين“. وأكد أن ”عنف المســتوطنين 

واالســتفزازات غيــر المســؤولة باإلضافة إلــى اإلجراءات 

التصعيدية األخرى في هذه المنطقة الحساسة تزيد التوتر 

ويجــب أن تتوقف“. وأجبرت قوات االحتالل، أمس، عائلتين 

مقدســيتين، على هدم منزلهما ذاتيا في بلدة صور باهر 

جنوب شــرق مدينة القدس المحتلة. وأقدمت عائلتا دبش 

وكركي، المقدسيتان على هدم منزلهما، بعد أن هددتهما 

بلدية االحتــالل بتغريمهما 200 ألف شــيقل كلفة الهدم، 

بحجــة عدم الترخيص، مشــيرة إلى أن المنــزل مقام منذ 

عام 2012 ومكون من طابقين وتســكنه عائلتان تضمان 

14 فردا. وهدمت قوات االحتالل أمس، غرفة زراعية، وبئرا 

لجمع المياه، واقتلعت أشجار زيتون في بلدة بيت أمر شمال 

الخليــل. وكانت قوات االحتالل هدمت في وقت ســابق من 

أمس األحد، غرفة زراعية في بلدة حلحول المجاورة جنوبا.

هــدم  علــى  المســتوطنين،  مــن  مجموعــة  وأقدمــت 

وتخريــب خمــس غــرف زراعيــة فــي الجهــة الشــمالية 

ســلفيت.  غــرب  لديــك  ا كفــر  بلــدة  مــن  لغربيــة  ا

”مركزية فتح“
قررت اللجنة استمرارها في متابعة إنجاز القوائم االنتخابية 

واإلشراف على إتمام تلك القوائم بما يضمن نجاح العملية 

الديمقراطية بكامل تفاصيلها. كما ناقشت اللجنة المركزية 

عدة موضوعات داخلية هدفت إلى تمتين العمل التنظيمي 

وتطويره، إضافة إلى التشديد 

تتمات

 "اإلنشائي العربي".. خطوة متقدمة في تعزيز صمود المزارعين وحماية األرض من االستيطان
أريحــا- وفــا- على أطــراف مدينــة أريحا 

قــرب نهــر األردن، تتربــع مســاحات من 

األراضــي الزراعيــة ومجموعة المنشــآت 

الصناعية شــبه القديمة على مســاحة 8 

آالف دونــم، تقدم خدمــات خيرية للطلبة 

الالجئين واأليتام والمســنين والمعوزين، 

من األلبان، والدواجن، واألسماك، ومنتجات 

النخل، والنحل، عرفت بجمعية "المشروع 

اإلنشــائي العربــي" لدعم وتلبيــة حاجة 

األســر الفلســطينية، وحماية األرض من 

االستيطان. في أربعينيات القرن الماضي، 

مصنــع  أول  صاحبــة  الجمعيــة-  أقيمــت 

ألبــان فــي فلســطين- كمركــز للتدريب 

الزراعــي والصناعي وايواء الطلبة األيتام 

والمعوزيــن، وتحســين حالــة المزارعين 

في األغــوار، في خطــوة متقدمة لتعزيز 

صمود المزارعين، بقرار من جامعة الدول 

العربية.

وتقدم الجمعية مساحات واسعة للمواطنين 

لالســتثمار فــي القطــاع الزراعــي، حيث 

تضــم أراضيهــا %40 من مــزارع النخيل 

في فلســطين، سواء للجمعية أو المؤجرة 

للمســتثمرين، غير أن ســلطات االحتالل 

اإلســرائيلي تحرم اليــوم المواطنين من 

االســتثمار فــي بعــض أراضيهــا البالغة 

2500 دونــم بحجة خضوعها للســيطرة 

اإلســرائيلية. ويقول مدير عــام الجمعية 

عمر بشــارات، لـ"وفا" إن الجمعية تتحمل 

اليوم مســؤولية مضاعفــة لزيادة اإلنتاج 

الزراعــي بكافــة أشــكاله، ودعم األســر 

الفلســطينية بشكل غير مباشــر، كونها 

جمعيــة خيرية تســعى إلى توســيع نفوذ 

المستثمرين  وتشجيع  الزراعي  فلسطين 

والمزارعين للعمل فيها، وتدريب وتأهيل 

طلبــة الجامعات ليكونوا أكفاء في ســوق 

العمــل، وتقديم الخدمات الخيرية لبعض 

المؤسســات، منهــا بيــت األجــداد التابــع 

لوزارة التنمية االجتماعية في أريحا، حيث 

تزودهــم بالحليب ومشــتقاته على مدار 

العام. ويضيف أن الجمعية أسسها الراحل 

المقدســي موســى العلمي، حيــث كانت 

تصــدر فــي بداياتها منتجــات األلبان الى 

مناطق مختلفة في الوطن العربي الى ان 

توقف ذلك خالل عام 1968.

ويعمل في الجمعية اليوم نحو 70 موظفا 

وعامــال ضمن قطاعــات مختلفــة، ونحو 

1000 عامل موســمي في مزارع النخيل، 

فيما يجري العمل على قدم وساق لتوسيع 

مزرعة األلبان وزيادة عدد األبقار لإلنتاج، 

وإضافة منتجات وقطاعات أخرى بدعم من 

المجتمع المحلي واألهلي والحكومة.

وتوفر جمعية المشروع اإلنشائي العربي، 

71 طنــا من الحليب فــي اليوم الواحد في 

مصنعها األول في فلســطين من بين 14 

مصنعا و30 معمال إلنتاج وتسويق األلبان 

حســب ســجالت وزارة االقتصاد الوطني. 

واكــد بشــارات أن الجمعيــة تعمل ضمن 

خطــة تعاونية طموحة لتطويــر أراضيها 

في األغوار واســتغاللها بالشــكل األمثل، 

مع الطلبة الخريجين المزارعين بما يعود 

على الكل بالنفــع، رغم مجريات االحداث 

في األغوار، وتعمل لسد بعض احتياجات 

األســر في ظل ظــروف كورونــا وارتفاع 

األسعار استجابة لطلبات الحكومة.

ويعمــل القائمــون علــى الجمعيــة على 

استقبال طلبة الجامعات في التخصصات 

الزراعية والصناعيــة، وتدريبهم كل في 

مجالــه لدمجهم بســوق العمــل بالطرق 

الممكنــة. إلى ذلك، يقول مســؤول إنتاج 

األلبان فــي الجمعية عاطــف البطاط، إن 

هذه الجمعية تســتهدف توظيــف األيدي 

العامة والخريجين، وتعمل بشــكل موسع 

مع المزارعين في أراضيهم لتحسين حالة 

وزيــادة اإلنتاجية. ويضيف، كانت أول من 

أدخلت ماكينات البســترة على فلسطين، 

ويعمــل قطاع االلبــان بالجمعية في حال 

تطور دائم إلنتاج 5 مشــتقات من الحليب 

بكميــات تغطــي حاجــة الســوق، ضمــن 

معاييــر بااللتــزام باإلرشــادات والمعايير 

الفلســطينية. ويســعى القائمــون علــى 

الجمعية إلى إحداث نفوذ اقتصادي وطني 

فلسطيني في األغوار، من خالل بث الحياة 

في تلك األراضي، وحل مشــكلة البطالة، 

إيمانا بقــرار اللجنة االقتصاديــة التابعة 

لجامعة الدول العربية في دورة تموز سنة 

1945 ومشروع الجمعية الذي تبناه مجلس 

الجامعة بموجب قراره في تشرين الثاني 

سنة 1945.

 "الصحة" توقع اتفاقية شراء خدمة من 
مجموعة مستشفيات المجمع الطبي العربي

رام اهللا- الحيــاة الجديدة- وقعت وزيرة الصحة مي الكيلة 

ورئيس مجلس إدارة مستشــفيات المجمع الطبي العربي 

ســالم أبو خيزران، أمس األحد، اتفاقية شــراء خدمة، في 

مكتب الوزيرة بمدينة رام اهللا، بحضور عضو مجلس إدارة 

مستشفيات المجمع ماجد الحلو.

وتنص االتفاقية على شراء الخدمات العالجية غير المتوفرة 

في مراكــز العــالج الحكومية، من مجموعة مستشــفيات 

المجمع الطبي العربي (المستشــفى االستشــاري العربي 

في رام اهللا، والمستشفى العربي التخصصي في نابلس، 

ومستشفى ابن سينا التخصصي في جنين).

وقالت الكيلة "إن هذه االتفاقية تأتي في إطار استراتيجية 

الوزارة لتوفير مختلف خدمات العالج للمواطنين، وتسريع 

حصولهــم على العالج المناســب، إضافــة لتخفيف العبء 

عليهم في تلقي العالج الالزم في غير محافظاتهم".

وأكــدت أن وزارة الصحــة تتبنــى نهج توطيــن العالج في 

المشــافي المحلية، وتحرص على تطوير منظومة صحية 

وطنية تقدم خدمات عالجية بأفضل جودة ألبناء شعبنا، بما 

يشمل بناء وتطوير مراكز وأقسام عالج، ورفدها بالكوادر 

المختلفــة، وتوفيــر األجهــزة والمعــدات الطبيــة واألدوية 

والمستلزمات الطبية الالزمة. بدوره، أكد أبو خيزران على 

الشــراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص من أجل 

توفير الخدمات الصحية الالزمة للمواطنين، وأهمية تكاتف 

مختلف المؤسسات الحكومية واألهلية والخاصة والمجتمع 

المحلي من أجل تطوير مختلف القطاعات الخدماتية.

 الشرطة الكندية تخلي جسرا استراتيجيا من المحتجين على القيود الصحية 
وندسور (كندا)- أ.ف.ب- أجلت الشرطة الكندية أمس األحد آخر المحتجين 

الذين كانوا يغلقون جســر أمباســادور، المحور الحدودي الرئيسي بين 

كندا والواليات المتحدة، فيما تتواصل حركة التعبئة ضد القيود الصحية 

في كل أنحاء البالد ال ســيما في العاصمة أوتاوا حيث دخلت االحتجاجات 

أسبوعها الثالث.

وأفادت شرطة وندسور في تغريدة أن وحدة كبيرة من الشرطة تجمعت 

عند أطراف الجسر في الصباح الباكر، وبدأت قوات األمن حملة توقيفات 

وقامت بسحب مركبات.

وأضافت الشــرطة في تغريدة "لن يكون هناك أي تســامح مع األنشطة 

غير المشروعة" داعية السكان الى تجنب المنطقة.

وحسب شبكة "سي بي سي" فإن الطريق المؤدية الى الجسر تم اخالؤها. 

لكن حركة السير على الجسر لم تكن قد استؤنفت بعد ظهر أمس.

وقال رئيس بلدية وندســور درو ديلكنــس "أزمتنا االقتصادية الوطنية 

عند جسر امباسادور انتهت" في إشارة الى الكلفة المالية الكبرى لإلغالق 

الــذي كان مســتمرا منذ االثنين الماضــي. وأضــاف أن المعبر الحدودي 

سيعاد فتحه "حين سيكون األمر آمنا" تاركا للشرطة واألجهزة الحدودية 

مســؤولية هذا القــرار. ودعا رئيس البلدية أيضا في بيان المســؤولين 

الفيدراليين والمحليين في البالد الى تجنب "أي خطاب سياسي من شأنه 

أن يبث االنقســام" وذلك بعد ســنتين من قيود مفروضة بسبب الوباء. 

من جهتها، رحبت واشــنطن بتدخل الشرطة الكندية العادة فتح محاور 

الطرقات االستراتيجية بين الواليات المتحدة وكندا حسب بيان صدر عن 

البيت األبيض أمس.

وعبرت مستشارة الرئيس األميركي لألمن القومي ليز شيروود- راندال 

عن "امتنانها للجهود الحازمة التي بذلتها قوات األمن (الكندية) على طول 

الحدود للتوصل الى رفع كامل لالغالق".

وجاء في البيان أنه حسب المعلومات التي وصلت للجانب األميركي فإنه 

"تم اجالء غالبية المتظاهرين ويجري رفع الحواجز وتأمين المرور".

وبدأت العملية صباح الســبت، ودفعت الشرطة التي تتقدم بحذر وبطء 

المتظاهريــن إلــى التراجــع، وأخلت تقاطعــا مهما، ولكن لــم يخلِ كل 

المتظاهرين المكان في نهاية اليوم، ولم تعد حركة المرور على الجسر 

إلى طبيعتها. ولم تحصل توقيفات السبت.

وانطلقت العملية في أعقاب أمر صادر عن المحكمة العليا في أونتاريو 

يقضي بمغادرة هؤالء المتظاهرين الموجودين منذ االثنين، هذا المحور 

الحــدودي الرئيســي بيــن الواليات المتحــدة وكندا. ودفع هــذا اإلغالق 

واشنطن إلى التدخل لدى حكومة جاستن ترودو.

وكان إلغالق هذا الجسر تداعيات على قطاع صناعة السيارات على جانبي 

الحــدود. وتمر أكثر من %25 من الســلع المصدرة بين الواليات المتحدة 

وكندا عبر هذا الجســر. ودخلــت حركة االحتجاج ضــد التدابير الصحية 

أسبوعها الثالث في كندا، وانتقلت إلى عدد من البلدان. ففي فرنسا غادر 

قســم من قوافــل مناهضة للقاح ضواحي باريــس أمس للوصول الى 

بروكسل والتظاهر اليوم اإلثنين رغم حظر التظاهرة من قبل السلطات 

البلجيكية. وتدفق آالف المعارضين للشهادة الصحية او للرئيس ايمانويل 

ماكرون الى باريس للتظاهر السبت وأطلقوا على حركتهم اسم "قوافل 

الحرية". وحظرت الشرطة التظاهرة الباريسية.

وكانت حركة االحتجاج الكندية بدأت بتحرك لسائقي الشاحنات احتجاجا 

علــى إلزامهم بتلقي اللقاح لعبور الحــدود بين كندا والواليات المتحدة، 

ولكن توسع نطاقها ليتحول إلى تظاهرة واسعة ضد القيود الصحية، كما 

عبر عدد من المتظاهرين عن رفضهم لحكومة ترودو.

وتواصلــت التظاهــرات الســبت فــي عــدة مدن كنديــة بينهــا تورونتو 

ومونتريال وبقيت معابــر حدودية أخرى مغلقة في مقاطعتي مانيتوبا 

وألبرتــا. واذا كان الوضــع فــي أوتاوا أكثر هدوءا صبــاح أمس فان زخم 

التحرك لم يتراجع في العاصمة الكندية التي يشــلها المتظاهرون منذ 

أواخر كانون الثاني/يناير.

وأكدت شرطة اوتاوا وجود حوالي 4000 متظاهر وسط المدينة السبت. 

وأوضحت في بيان أن بعضهم مارس العنف أو قام بأعمال غير قانونية. 

وكررت كذلك أن إمكاناتها محدودة في مواجهة الوضع الذي دفع سلطات 

المدينة ومقاطعة اونتاريو إلى إعالن حال الطوارئ.

وصبــاح أمــس كان أول المتظاهرين يصلون رافعيــن األعالم الكندية 

الى اوتاوا حيث كان الطقس مشمسا لكن باردا جدا بحيث بلغت الحرارة 

حوالي 20 درجة مئوية تحت الصفر صباحا.

وقالت فانيسا تورجون (38 عاما) المتحدرة من بريتيش كولومبيا والتي 

تعمل في الزراعة لوكالة فرانس برس "أمر ال يصدق، المحبة هنا. انه 

(تحرك) سلمي" مضيفة "من الجيد أال نشعر بعد اآلن بالتمييز او الرفض". 

مــن جهتهــا قالت روزي البــرت (34 عاما) من كيبيــك والتي وصلت الى 

العاصمة في 28 كانون الثاني/يناير "كما لو أننا جئنا لرؤية عائلة كبيرة".

وأضافــت "لــم أر مثل هــذا الجو النشــط والكثير من الحــب والصداقة 

والمســاعدة المتبادلــة: إنه أمر ال يصدق" وأقرت في الوقت نفســه بأن 

األمر "ال يمكن أن يستمر على هذا النحو".

اعالن صادر عن مراقب الشركات

 يعلن مراقب الشركات لدى وزارة االقتصاد الوطني بان شركة ( 

الضبع كار لكماليات وقطع السيارات   ) والمسجلة لدينا تحت الرقم 

( 562340950  ) قد تقدمت الينا بطلب زيادة راسمالها من 80000 

دينــار اردنــي  ليصبح 1000000  دينار اردنــي ( مليون ) وايضا 

تعديل اســمها من شــركة الضبع كار لكماليات وقطع السيارات 

ليصبح شــركة الضبــع كار لقطع وكماليات الســيارات   ومن له 

اعتراض بهذا الخصوص مراجعة مراقب الشركات . 
وزارة االقتصاد الوطني 

مراقب الشركات 
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عمر حلمي الغولنبض الحياة

 حضر جمال رغم غيابه
لم اشأ الكتابة عن رحيل الصديق العزيز الراحل الدكتور 

جمال محيسن مباشرة، واكتفيت بنشر بوست سريع مؤبنا 

إيــاه ألكثر من اعتبــار؛ ألن الكثير من المغردين المعزين 

سيمألون صفحات المواقع االجتماعية والمنابر اإلعالمية؛ 

وإلعطاء الفرصة للذات إلحياء ذكرى رحيله في أســبوعه 

األول؛ لديمومة اســتحضار ذكرى الرجــل، والتأكيد على 

حضوره بين أصدقائه ومعارفه ومحبيه.

مضى أسبوع على رحيل المناضل الوطني الكبير الدكتور 

جمال محيســن، عضو اللجنــة المركزية لحركة فتح بعد 

مخاض عسير مع المرض، استنزف قواه وأنهكه، رغم أن 

أبو المعتصم ثابر وقاوم مقاومة الرجال األشــداء بكل ما 

يملك من قوة التحمل والصبر والشجاعة، وكابر كثيرا في 

تحديه المرض، وكان عنيدا، لم يستسلم له، وأصر حتى 

اللحظــة األخيرة على متابعة العمــل، فكان يأتي لمكتبه 

غيــر عابئ بتداعيــات المرض على جســده النحيل، ولم 

يشــك رغم بصق الدم، الذي اكتشفته عائلته بالصدفة، 

ما اضطرهم لتحويله للمستشــفى، التــي لم يكن يحب 

الذهــاب إليها، أو البقاء فيها. وبعد شــد وجذب بينه وبين 

المرض، تمكن منه، وجاءه ملك الموت حين حانت لحظة 

الوداع للحياة الدنيا ليخطف أنفاسه األخيرة، ويفرض على 

قلبه التوقف عن الخفقان، وفي ذات الوقت ليمنحه شهادة 

الــوالدة من جديد في عالــم الخلود يوم اإلثنين الماضي، 

بعدما أســلم الــروح لبارئهــا أثناء انعقــاد دورة المجلس 

المركــزي الـــ31 في رام اهللا، التي حــرص أعضاؤه على 

تسمية دورتهم باسمه تخليدا لذكراه العطرة. 

ولمن ال يعرف الدكتور جمال فهو من المناضلين الوطنيين، 

الذين انتموا باكرا للثورة الفلســطينية، ومزج بين النهل 

من بحر العلم ومدرســة الكفاح، وتــدرج في مواكبه من 

جبال الخليل إلى عمان العاصمة األردنية إلى جامعة بيروت 

العربية 1972 إلى جامعة الفاتح في طرابلس، العاصمة 

الليبية 1978 إلى جامعة كارلوفا في براغ تشيكوسلوفاكيا 

عام 1988 قبل انقسامها لدولتين تشيكيا وسلوفاكيا بعد 

انهيار منظومة الدول االشتراكية، التي توجها بالحصول 

على الدكتوراة في الفلســفة. وواكب مســيرتها (الثورة) 

على مدار الخمســة وخمســين عاما، قضاها متنقال بين 

ساحات الكفاح التحرري، وميادين وحقول العطاء السياسي 

والتنظيمي والنقابي والتربوي والرياضي الشبابي، وكان 

عنوانا للوطنية أينما حل، ومثاال للحيوية والنشاط وصالبة 

المواقــف، وعدم المهادنــة أو التردد أو التعلثم في الدفاع 

عن الهوية والمشروع الوطني. قاتل وفق معايير وأدوات 

كل حقل عمل فيه منتصرا إلرادة اإلنســان الفلســطيني 

ومصالحه العليا نتاج عطائه المتقدم، ومصداقيته العالية، 

ووفائــه للثــورة وقيادتها، وللشــعب بمختلــف قطاعاته، 

ولنظافة كفه وسيرته تبوأ أعلى مراكز القرار في حركته، 

حركة التحرير الوطني الفلســطيني فتح بانتخابه عضوا 

في اللجنة المركزية في المؤتمر السادس عام 2009.

كما أنه احتل مواقع عديدة في مؤسسات السلطة الوطنية 

بعــد العودة للوطن، خاصة في وزارة الشــباب والرياضة، 

كما تولى مهامه كمحافظ لمحافظة نابلس 2007 /2009، 

وتولى مسؤولية المفوض التنظيمي لمحافظات الشمال 

(الضفة الفلســطينية)، ولم يبخل بجهده ومثابرته، رغم 

كل الصعوبات والتحديات، التي واجهته في حقول العمل 

المختلفــة، بيد أنه وقف شــامخا مبددا مــن وجهة نظره 

ومعاييره األخالقية والوطنية كل التعقيدات والصعوبات. 

الراحل الوطني الكبير جمال محيســن معروفا عنه، أنه ال 

يحب المداهنة والمجامالت، كان كحد السيف يقول رأيه، ال 

يخشى أحدا إال اهللا. لكنه كان يحترم اآلخر ورأيه، ويغلب 

الوطني على الشخصي، ويتعامل بروح المسؤولية العالية 

في القضايا المختلفة، وإذا اقتنع برؤية ما دافع عنها بجدارة 

وقوة، دون أن يسقط رؤية اآلخر. 

رحل المناضل الوطني ابن حركة فتح عن المشهد، لكنه 

باق وحــي بين ذويه وإخوانه وشــركاء النضال والمصير 

بعطائه وتجربته الكفاحية المتميزة وإخالصه ونبل أخالقه 

ووفائه للشــعب والقضية واألهداف الوطنية. غاب جمال 

ابن قرية عراق المنشية المحتلة في العام 1948 جسدا، 

لكنه مازال حاضرا في الســجل الذهبي للشعب، وتقديرا 

لمسيرته الطويلة أصدر الرئيس أبو مازن مرسوما بمنحه 

وســام النجمة الكبرى من وسام القدس بتاريخ األول من 

شباط/فبراير الحالي وعشية رحيله. تقديرا لدوره الوطني 

وتثمينا لعطائــه وعمله القيادي في صفوف الثورة، وفي 

مجاالت العمل النقابــي وكافة المهام، التي توالها. رحم 

اهللا جمال والعزاء الحار ألسرته وذويه وإلخوانه في حركة 

فتح والحركة الوطنية الفلسطينية.

oalghoul@gmail.com

 "زيتونة في الثلج".. يوميات الفلسطيني في بالد الثلج
رام اهللا- وفا- صدر عن دار طباق للنشر والتوزيع في رام 

اهللا، كتــاب "زيتونة في الثلج" من اعداد وتقديم الكاتبة 

واإلعالمية اللبنانية هال سالمة.

ويتنــاول الكتــاب الواقــع فــي 140 صفحة مــن القطع 

المتوســط، ســيرة ومذكرات الفلســطيني بسام فتحي 

بلعاوي، ويسلط الضوء على رحلة االغتراب التي يعيشها 

الفلســطيني في الغربة عموما وفي جمهوريات االتحاد 

السوفييتي على وجه الخصوص.

وقد نال بلعاوي أعلى وسام شرف تمنحه جمهورية تشوفا 

تشــيا، كما نال أعلــى درجة أكاديميــة اضافة إلى كونه 

يحمــل درجة الدكتوراة فــي القانون، وهو نجل القيادي 

الفلسطيني المربي فتحي بلعاوي.

تأتــي أهمية كتاب زيتونة فــي الثلج من ضرورة إضافة 

السيرة الذاتية والمذكرات إلى مجموع ما تم توثيقه من 

ســير وتجارب ألعالم فلســطينية عديدة، ما يشكل في 

مجموعها توثيقا لسيرة الفلسطيني الجمعية في أماكن 

تواجده واختالف تجاربه.

وصمــم الفنان أيمن حــرب الغالف، وحمل الكتاب عنوان 

زيتونة في الثلج في إشــارة إلى غربة الفلســطيني في 

بلــدان باردة المناخ، وما يتركه من أثر فارق وواضح في 

تلك الدول.

 حادث مروع في أميركا.. قتل شقيقه ثم انتحر بسبب دب
شهدت والية أوريغون األميركية فاجعة غير متوقعة، سببها 

دب أسود، اقتحم منزل رجل وتسبب بواقعة هزت الوالية.

ووفقا لموقع ميترو، القصة بدأت األســبوع الماضي، عندما 

اقتحــم دب أســود حديقة منــزل رجل أميركي، مما تســبب 

له بالذعر. وبســبب ارتباكه الشــديد، أخرج الرجل مسدســا 

يحتفظ به، لقتل الدب، ولكنه أطلق النار على شقيقه فأرداه 

قتيال، أثناء حشو الطلقات. وعلى إثر الصدمة، اتصل الرجل 

بالسلطات في مدينة صني فالي في أوريغون، قبل أن يقدم 

على االنتحار بالمسدس نفسه. ووفقا للمحقق المسؤول على 

القضية: "بناء على التحقيق، يعتقد أن المتصل انتحر بعد 

االتصال برقم 911 لإلبالغ عن حادث إطالق نار عرضي". وال 

يعرف ما إذا كان الدب تصرف بشكل عدواني تجاه اإلخوة، أو 

عما حدث له بعد وصول السلطات إلى مكان الحادث. ويعيش 

حوالي 25 ألف إلى 30 ألف دب أسود في والية أوريغون، وفقا 

إلدارة حدائق مقاطعة جوزفين، التي تشير إلى الوالية باسم 

"بالد الدب األســود". وتنصح الســلطات فــي الوالية "البقاء 

هادئا" في حال مصادفة دب، مضيفة: "ال تركض أو تقوم بأي 

حركات مفاجئة. ابتعد ببطء وال تنظر مباشرة لعيني الدب".

 خدمة محيرة من "واتساب".. "المجتمع الجديد"
يســابق تطبيــق التواصــل الفــوري 

إلضافة  الزمــن  الشــهير "واتســاب" 

خدمات جديدة إليه، في ظل المنافسة 

المحمومة مع تطبيقات منافسة.

ومع مطلع عام 2022، زاد "واتســاب" 

من وتيــرة الخدمــات المضافة إليها، 

على األقل في النسخة التجريبية.

WA-) وفي هذا الســياق، ذكر موقع

BetaInfo) أنــه حصــل علــى لقطة 

شاشة (screenshot) تظهر اإلصدار 

التجريــي للتطبيق الخاص بالهواتف 

التــي تعمــل بنظــام "أي أو أس"، أي 

هواتف آيفون.

وتظهر لقطة الشاشة الخدمة الجديدة 

التي تضع المجموعات كلها في مكان 

واحــد، وترمي هذا الخدمة لتســهيل 

وصول المشــرفين على المجموعات 

التي يشرفون عليها.

المشــرفين  الجديدة  الخدمة  ن  وتمكّ

من توجيه الرســائل إلى المجموعات 

فــي وقت واحد، وجعــل أفردها على 

إطالع دائم على أحدث المستجدات.

ويقول الموقــع اإلخباري إن التحديث 

ســيجعل  "واتســاب"  فــي  الجديــد 

المشــرفين أكثر قــدرة على التحكم 

في المجموعات.

وفــي الخدمة الجديدة، يظهر شــعار 

 (new community) مختلــف باســم

عــن المجموعة العاديــة التي تعرف 

.(new group)بـ

وعلــى المشــرف أيضــا كتابة اســم 

ووصــف "المجتمع الجديــد" وإضافة 

روابط تصل إلى 10 مجموعات.

 مأساة عائلة إسبانية.. 
قتلوا بسبب "درجات المدرسة"

وكاالت- أفادت الشــرطة اإلســبانية، بأنها أوقفت فتى في الخامسة عشرة 

لالشــتباه في إطالقه النار على والديه وشــقيقه البالغ عشر سنوات بسبب 

شجار في شأن نتائجه المدرسية السيئة. ووقعت المأساة، مساء الثالثاء، في 

منطقة ريفية بالقرب من إلتشي، على بعد 20 كيلومتراً من مدينة أليكانتي 

الساحلية (جنوب شرق إسبانيا)، إال أنها لم تكتشف إال مساء الجمعة بفضل 

قريبة جاءت إلى منزل العائلة لالطمئنان إليها. وأوضح ناطق باسم الشرطة 

لوكالة فرانس برس أن "شــقيقة األم جاءت إلــى المنزل ألن أخبار العائلة 

انقطعت عنها، وعندها قال لها ابن اختها إنه قتل والده ووالدته وشقيقه".

وعثرت الشرطة بعد إخطارها بما حصل على 3 جثث في المنزل. واعتقلت 

"قاصرا يبلغ 15 عاما" بقي وحده في المنزل مع الجثث لمدة ثالثة أيام.

وقال المراهق إنه "دخل في شــجار مع والدته حول درجاته في المدرســة" 

ثم اســتخدم بندقية والده لقتلها، ثم أطلق النار على شــقيقه البالغ عشر 

سنوات وأخيراً على والده.
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 أهالي الحي والمتضامنون يواصلون التصدي العتداءات المستوطنين واستفزازاتهم

االحتالل يغلق حي الشيخ جراح ويعتدي على األهالي والمتضامنين ويعتقل 13 منهم
القــدس- وفــا- واصلت 

مســاء  االحتــالل  قــوات 

فــي  اعتداءاتهــا  أمــس 

حي الشــيخ جراح، وسط 

انتشــار مكثــف آللياتهــا 

وفرقهــا الخيالــة بكثافة 

في شوارع الحي، وأغلقت 

بالسواتر  الغربي  مدخله 

وطــردت   ، يــة لحديد ا

المتضامنين المتواجدين 

عائلة  منــزل  محيط  في 

سالم وأخلت محيط ساحة 

للمســتوطنين  المنــزل 

لكنســيت  ا لعضــو  و

بــن  إيتمــار  المتطــرف، 

غفير، واعتدت على أهالي 

منيــن  لمتضا ا و لحــي  ا

لمعدنــي  ا بالرصــاص 

المغلف بالمطاط، وقنابل 

الغاز والصوت، ما ادى الى 

ووصل  العشرات،  إصابة 

عدد المعتقلين منذ الليلة 

الماضية الى ثالثة عشر 

معتقال.

صــالة  مواطنــون  وأدى 

الحــي بعد  المغــرب في 

دعــوات للنفير إلى الحي 

ءات  ا العتــد للتصــدي 

لذيــن  ا لمســتوطنين  ا

حاولوا عرقلة أداء الصالة 

من خــالل الوقــوف امام 

تشــغيل  و لمصليــن  ا

خبــة  صا ســيقى  مو

للتشويش عليهم.

ا  دعــو ء  نشــطا وكان 

التواصــل  مواقــع  عبــر 

للتجمــع  عــي  جتما ال ا

في الشــيخ جــراح، ألداء 

صالة المغرب في الحي، 

وأُطلقــت هــذه الدعــوة 

عشــرات  تهجــم  ثــر  إ

يترأسهم  المســتوطنين 

االحتالل  كنيســت  عضو 

إيتمار بــن غفير بحماية 

على  االحتــالل،  شــرطة 

األهالي في الحي.

وجاء في الدعوة: «دعما 

جــراح  الشــيخ  ألهالــي 

ومساندة لحقهم بالبقاء 

في منازلهم ضد الهجمة 

الشرســة  االســتيطانية 

التــي تهــدف القتالعهم 

من أرضهــم، وصدا ألي 

محتمــل  جديــد  اعتــداء 

المســتوطنين،  قبل  من 

صــالة  ألداء  ندعوكــم 

الشــيخ  حي  في  المغرب 

جراح اليوم“.

أيضــا: «ال  فيهــا  وجــاء 

الشــيخ  أهالــي  تتركــوا 

ألن  وحدهــم،  جــراح 

دعمكم له واجب وطني، 

فكونــوا علــى قلب رجل 

واحد“.

جــدد  غفيــر  بــن  وكان 

للمســتوطنين  دعوتــه 

بالتواجد واالحتشاد مرة 

أخرى مســاء اليــوم أمام 

منزل عائلة ســالم، بعد 

صباحا،  الحي  اقتحم،  أن 

طنين  مســتو فقــة  بر

متطرفيــن، وأعاد افتتاح 

مكتبــه البرلمانــي فــي 

محيط منزل العائلة.

لــي  ها أ شــد  نا و

ســيين  لمقد ا  ،لحــي ا

عامــة،  والفلســطينيين 

الحي من  إلــى  الوصول 

أجل الدفــاع عن بيوتهم 

وعن عائالتهم قبل زيارة 

الكهاني، بن غفير.

ســالم  ابراهيــم  وقــال 

المستهدف  المنزل  مالك 

المســتوطنين:  قبل  من 

متواصلــة  «اعتــداءات 

علينــا وعلــى منزلنا من 

امــس  لمســتوطنين،  ا

واليــوم  علينــا  اعتــدوا 

بــن  المتطــرف  اقتحــم 

غفير محيط المنزل وقام 

بافتتــاح مكتب خاص له 

لمســتوطنين  ا برفقــة 

ضربوا والدتي وشقيقي 

ا  عتقلــو ا و وشــقيقتي 

ســالم  خليــل  شــقيقي 

وبتنا مهددين بالطرد من 

منزلنا في اية لحظة».

 واحتشــد أهالــي الحــي

ع  فــا لد ا و ي  للتصــد

مــن  لهــم  ز منا عــن 

المســتوطنين  محاوالت 

واندلــع  االســتفزازية، 

اشتباك بين أهالي الحي 

والمستوطنين.

انتشــارا  الحــي  وشــهد 

طنين  للمســتو مكثفــا 

الذين اعتدوا على مواطنة 

وشــتموا ســيدنا محمــد 

صلــى اهللا عليه وســلم 

تحت  األهالي  الســتفزاز 

أنظار وعلى مسمع قوات 

ســارعت  التي  االحتــالل 

الــى إغــالق مداخل حي 

بالحواجز  جــراح  الشــيخ 

الحديدية لتسهيل اقتحام 

المســتوطنين وتنظيــم 

االستفزازية  مســيرتهم 

في الحــي، بينما اطلقت 

الصــوت  قنابــل  قنابــل 

ومنعــت  األهالــي  تجــاه 

المتضامنيــن من الهتاف 

والغناء.

الكنســيت  عضــو  وكان 

المتطــرف  اإلســرائيلي 

إيتمــار بــن غفيــر، دعا 

المســتوطنين  قطعــان 

أخرى  مــرة  التجمع  الــى 

إعادة   عقــب  الحــي،  في 

افتتاح مكتبــه في الحي 

وســط اعتــداءات قــوات 

االحتالل والمســتوطنين 

على أهالي الحي.

افتتــاح  إعــادة  وســبق 

د  حتشــا ا  ، لمكتــب ا

المستوطنين المتطرفين 

في محيط منــزل عائلة 

فــي  المقدســية  ســالم 

مــن  لغربــي  ا لجــزء  ا

ح،  جــرا لشــيخ  ا حــي 

 الحــي أهالــي  واجتمــع 

والمتضامنون معهم أمام 

المنازل للدفاع والتصدي 

ء  ا العتــد ا والت  لمحــا

واالســتفزاز التــي يقوم 

به المستوطنون.

الحــي،  أهالــي  وناشــد 

 ، صــة خا لمقدســيين  ا

عامــة،  والفلســطينيين 

الوصــول إلــى الحي من 

أجل الدفــاع عن بيوتهم 

وعن عائالتهم قبل زيارة 

الكهاني بن غفير.

ن  طنو مســتو ن  كا و

متطرفون هاجموا، الليلة 

 الماضيــة، منــازل حــي

الشــيخ جراح، بالحجارة، 

مــا أدى إلصابة عدد من 

قاطنيها وتسبب بخسائر 

مادية فــي المنازل، وإثر 

احتشــد  الهجــوم،  هــذا 

أهالــي الحي للدفاع عن 

بيوتهــم وعائالتهــم، ما 

أدى لمزيــد مــن القمــع 

على يد شرطة االحتالل، 

إضافــة لتوفيــر الحماية 

للمستوطنين.

االحتالل  قوات  واقتحمت 

الحــي لتوفيــر الحمايــة 

لذيــن  ا للمســتوطنين 

شــوارع  فــي  انتشــروا 

الحــي وطرقاتــه ونفذوا 

اعتداءاتهم بحق ممتلكات 

ومنازلهــم  المواطنيــن 

وتحطيم مركباتهم.

وقال أمين سر حركة فتح 

في القدس شادي مطور 

لـ»وفا»: «ها هو االحتالل 

يعيــد الكــرة مــرة أخرى 

في مدينة القدس يختبر 

قوة وصمود المقدسيين، 

لديه مخططات ومشاريع 

تســتهدف تهويــد هــذه 

 ، ســة لمقد ا ينــة  لمد ا

وتبقى ارادة المقدسيين 

كة  شــو هــم  د صمو و

الحتــالل  ا حلــق  فــي 

وشــاهدنا  ومخططاته،  

واطفاال  وحرائــر  نســوة 

وشــيوخا ورجاال وشــبانا 

فــي حــي الشــيخ جراح 

ننحني  ببسالة  يتصدون 

ننحني  واكبارا  اجالال  لها 

لكل سيدة ولكل طفل في 

حي الشــيخ جراح الذين 

قطعان  تضييقــات  رغم 

المستوطنين لهم، أصروا 

على بكل عزيمة واصرار 

على خوض هذه المعركة 

قــوات  مــع  المفتوحــة 

االحتــالل فــي كل شــبر 

في المدينة المقدسة كما 

الحال في سلوان والبلدة 

القديمــة وداخــل باحات 

االقصى».

 خلة مكحول.. حرب «صامتة»
األغــوار- وفا - يواجه المزارعون الفلســطينيون في عدة 

مناطــق باألغــوار الشــمالية، حربا «صامتــة» مع قطعان 

المســتوطنين الذين يستبيحون، في كل موسم، الحقول 

والمحاصيل الشتوية (قمح، شعير، عدس..) ويحولونها الى 

 لمواشيهم.
ٍ
مراع

وكان عشرات المزارعين استبشروا خيرا بالموسم المطري 

الــذي انعكس إيجابا علــى حقولهم الزراعية، قبل أن يتم 

تحويلها الى ميادين تدريب عسكرية تارةً، أو الى مراعِ تارة 

أخرى، في خطوات مدروسة لتهجير المزارعين والرعاة عن 

أراضيهم لصالح المشاريع االستيطانية التوسعية.

في المنطقة المحيطة بمضارب برهان بشارات، أحد سكان 

خلة «مكحول» باألغوار الشــمالية، تبدو الصورة معاكسة 

لتلــك الحالــة اإليجابية التي تســري بيــن المزارعين في 

األغوار، الذين يستبشرون بحصاد جيد.

هناك، على امتداد مســاحات شاســعة من األراضي، ومنذ 

أكثــر من عشــرين يوما، وأبقــار المســتوطنين ال تفارق 

الحقول التي يزرعها الفلســطينيون بالمحاصيل الشتوية 

البعلية في المنطقة.

ويمكن مشاهدة صور ومقاطع فيديو بثها الناشط الحقوقي 

عارف دراغمة على صفحته في الفضاء اإللكتروني، تظهر 

رؤوس أبقــار ألحد للمســتوطنين ترعى فــي المحاصيل 

الزراعية شرق مكحول باألغوار الشمالية.

يقول بشارات: إنه «موسم بعلي على حافة االنهيار.. تأتي 

األبقار ليال، وتظل طيلة الليل قبل أن نطردها نهارا».

يكرر دراغمة كالما مشابها له، عندما أخبر مراسل «وفا» أن 

المستوطنين حولوا األراضي المزروعة بالمحاصيل البعلية 

 ألبقارهم».
ٍ
الى مراع

«إنه االستيطان الرعوي». قال دراغمة.

واالســتيطان الرعــوي، كمــا عرفتــه الباحثــة فــي مجال 

العلوم السياســية والدراسات، هدى مباركة، في مقال لها 

حمل عنوان «االســتيطان الرعوي شكل جديد من أشكال 

االستيطان االســتعماري في منطقة األغوار»، هو نموذج 

مستحدث يقوم به المستوطنون أنفسهم في محاولة منهم 

لفرض حقائق جديدة على األرض.

 فعليا، يمكن التماس تغيير واقعي في تلك المناطق التي 

يتواجــد فيهــا المســتوطنون، من خالل أحاديث يســردها 

المزارعون عن سياســة االســتيطان الرعــوي في األغوار 

الشمالية.

بالنسبة لبشارات، الذي فلح هذا العام قرابة 100 دونم من 

المحاصيل البعلية، فإن أبقار المستوطنين ترعى محاصيله 

منذ قرابة شهر من اليوم.

وقال: «لقد قصروا عمر المحصول للنصف.. إن أبقارهم 

ال تفارق محاصيلنا البعلية أغلب األيام».

وفي ردة فعل طبيعية، يقوم بشارات بطرد قطعان األبقار 

التــي تجوب محاصيله البعليــة، لكنه ال ينجح دائما. فقبل 

يومين، حاول بشارات، وهو رب عائلة تنقل خالل عقدين 

مــن الزمن كثيرا في األغوار بســبب مالحقة االحتالل له، 

طرد بضع رؤوس بقر من أرض زرعها هذا الموسم بالقمح، 

لكن جاء المستوطنون بحماية االحتالل إليه ودارت بينهم 

مشادات كالمية ومواجهات باأليدي.

«منذ شــهر تقريبا ونحــن على هذا الحال». قــال الرجل، 

مشــيرا الى أن السكان في المنطقة يتعرضون العتداءات 

المستوطنين وقوات االحتالل خالل دفاعهم عن اراضيهم.

ويمكن مشاهدة مساحات خضراء ممتدة باألغوار الشمالية 

تأسر األلباب من بعيد، لكن حين االقتراب قليال منها يمكن 

معاينة األضرار التي خلفتها قطعان األبقار.

باألرقام، تتراوح مســاحة األراضي المزروعة بالمحاصيل 

الحقلية في األغوار الشــمالية، حسبما أفاد به مدير دائرة 

زراعة األغوار الشــمالية هاشم صوافطة، ما بين 20-25 

ألف دونم زراعي.

خالل السنوات الماضية أقامت مجموعات من المستوطنين 

تجمعــات اســتيطانية مثابة «بؤر اســتيطانية» على قمم 

الجبال المترامية في الشــريط الشــرقي للضفة الغربية، 

وهي واحدة من سالسل الجبال الرعوية.

وتظهــر لألعيــان معالم واضحة عــن ماهية تلــك البؤر، 

إذ يمكن مشــاهدة «كرفانات»، وبركســات واســعة لوضع 

الماشية فيها، يقودها مستوطنون غالبيتهم من الشباب، 

وتغلب عليهم صورة التقشف في المالبس.

قال دراغمة: «هؤالء يجلبون الماشية لطرد الفلسطينيين 

مــن مراعيهم، إنهم يغلقون ما يقــارب 50 ألف دونم من 

المناطق الرعوية».

يقول صوافطــة: «هناك ما يزيد على 100 ألف دونم من 

المناطق الرعوية باألغوار الشمالية».

ويعرف رواد ذلك الشــكل االســتيطاني بـ»شبيبة التالل» 

الذين يعيشون نمط حياة البداوة، وينهبون األرض.

«يوميا هناك مواجهة دائمة بيننا وبين المستوطنين نتيجة 

لتــرك أبقارهم في مراعينا» يقول بشــارات، فيما يضيف 

مواطنــون من المناطق الشــرقية أنهم يعيشــون صراعا 

مستمرا مع المستوطنين و»شبيبة التالل»».

 مؤسسة ياسر عرفات تحيي ذكرى ميالد القائد الوطني خالد الحسن
رام اهللا- وفا- أحيت مؤسسة ياسر عرفات، أمس، ذكرى 

ميالد القائد الوطني الراحل خالد الحسن، عضو اللجنتين 

التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة «فتح».

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عباس زكي: 

إن تاريــخ القائد الراحل خالد الحســن يحمل في طياته 

الحصانــة واألصالة الوطنية، إضافــة إلى تاريخ عائلته 

النضالي في منظمة التحرير وحركة «فتح»، مؤكدا دوره 

الكبير من خالل مصداقيته ومسؤوليته في اجتذاب ثقة 

من حوله في حركة «فتح» وأهدافها.

وأضاف، كان الراحل مدرسة تنظيمية من خالل تمسكه 

بالقيــم والتقاليد والتربية الحزبية، على أســاس تلبية 

احتياجات العامة، وهو الذي كان يقول «التنظيم القوي 

يخلــق القوة في أضعف القلوب»، منوها إلى أن فكرته 

كانت تدعو إلى تقييم كل مرحلة وأخذ اإليجابيات منها 

ومعالجة السلبيات.

وتابع زكي: كان الحســن صاحب اســتراتيجية سياسية 

ثابتــة مرتبطــة بفكر مرحلي مــرن دون التنــازل عن 

الثوابت، وكان أصيل االنتماء للقضية الفلسطينية وله 

الكثير مــن المواقف على الصعيد السياســي والفكري 

والتنظيمي.

وقال المدير العام لمؤسسة ياسر عرفات أحمد صبح: إن 

هذه الفعالية تأتي ضمن برنامج «في الذاكرة الوطنية»، 

الذي يســلط الضوء علــى رفــاق درب الرئيس الراحل 

ياسر عرفات، وروى جزءا من مشاهداته لمواقف القائد 

خالد الحســن في مراحل مختلفة من رحلته السياسية 

والفكرية، الفتا إلى حضوره المميز وحنكة خطاباته في 

كافة المحافل الدولية.

وتحدث مســؤول التعبئة الفكرية في حركة «فتح» بكر 

أبــو بكر، عن اإلنجــازات الفكرية للقائــد الوطني خالد 

الحســن، مســلطا الضوء على مؤلفاتــه، حيث تم عام 

2020 إعادة نشــر كتابه «من يحكــم اآلخر.. أميركا أم 

إســرائيل»، الذي يحاكي في محتواه إشارات لبعض ما 

يحدث في الحاضر السياســي، ويتضمن تنبؤا للتغيرات 

السياسية في العالم العربي، مشيرا إلى أن فكرة العقل 

دائما كانت حاضرة في كتاباته.

وشكر هيثم الحسن نجل الراحل، مؤسسة ياسر عرفات 

علــى هــذه اللفتة منهــا ضمــن برنامج «فــي الذاكرة 

الوطنية، واستذكر بعض مواقف وعبارات والده وعباراته 

القوية التي كان أبرزها «السياسة فن الصدق مع الشعب 

والمناورة مع العدو».

وتضمنت الفعالية فيلما قصيرا عن حياة القائد الراحل 

«أبو السعيد»، إضافة إلى معرض صور لخصت مراحل 

حياتــه، ورحلة نضاله إلى جانب الرئيس الراحل ياســر 

عرفات.

 يشار إلى أن المناضل والمفكر الفلسطيني خالد محمد 

سعيد الحسن «أبو السعيد» ولد في قرية «إجزم» جنوبي 

مدينة حيفا في 13 شباط 1928م، وحصل على شهادة 

(المترك) من مدارســها. عام 1947م أرســله والده إلى 

لندن لدراسة االقتصاد في (لندن سكول)، إثر نكبة عام 

1948م وتشريد الشعب الفلسطيني من دياره. هجرت 

عائلته إلى لبنان ومن ثم إلى ســوريا حيث استقر بهم 

المطاف في مخيم اليرموك.

بعد وفاة والده تولى خالد الحسن رعاية األسرة باعتباره 

أكبر أشــقائه فعمل مدرسا للغة اإلنجليزية في المعهد 

العربي اإلسالمي لعدة سنوات، في عام 1959م أسس 

مجموعة تحرير فلسطين، ثم ساهم في تأسيس «حزب 

التحرير» اإلسالمي؛ لكن الرئيس السوري آنذاك، أديب 

الشيشكلي أطبق على هذا الحزب؛ ما اضطر خالد الحسن 

إلى مغادرة ســوريا إلى الكويت؛ حيث عمل موظفا في 

«مجلس اإلنشاء الكويتي»، ثم سكرتيرا لبلدية الكويت. 

التقى بكل من ياسر عرفات وخليل الوزير وغيرهما ممن 

أصبحوا فيما بعد قادة حركة «فتح»؛ حيث التحق بالحركة 

وأصبح عضوا فيها عام 1960.

شارك خالد الحسن في أعمال المؤتمر الفلسطيني األول 

الــذي عقد في مدينــة القدس عــام 1964 عن تنظيم 

حركة «فتح» مع كل من ياســر عرفات، وزهير العلمي، 

ومحمــود عباس، ورفيق النتشــة، وخيــري أبو الجبين، 

وكمــال عــدوان، وهانــي القدومي. وقد ضــم المؤتمر 

الفلســطيني األول ما ال يقل عن 15 شخصا من حركة 

«فتح».

أصبح خالد الحسن عضوا في اللجنة المركزية للحركة 

عــام 1967 بعد أن تفرغ للعمــل فيها. وفي عام 1969 

أصبح عضــوا في اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير 

الفلسطينية عن حركة «فتح»؛ إذ تولى منصب «رئيس 

الدائرة السياسية» فيها حتى العام 1971.

تسلم خالد الحسن مهمة «مفوض التعبئة والتنظيم» 

فــي حركة «فتح» منــذ عام 1971 وحتى عــام 1974؛ 

فأثرى التنظيم بالنشرات الفكرية واألدبيات.

تسلم منذ مطلع الثمانينيات مسؤولية اإلعالم في حركة 

فتــح، وأصدر ما يزيد على عشــرين كتابا منها: الدولة 

الفلســطينية شرط للســالم العادل، واالتفاق األردني 

الفلسطيني، والعالقة اإلسرائيلية األميركية، ويوميات 

حمــار وطنــي، وقبضة من الســالم الشــائك، والقيادة 

واالستبداد.

توفي في الرباط في اليوم الســابع من تشــرين األول 

عام 1994، وقد ووري جســده الثرى في اليوم التاســع 

منه، بعد رحلة عطاء طويلة في خدمة وطنه وشعبه.

 منحه الرئيس محمود عباس بتاريخ 27 تشرين الثاني 

2013 وســام نجمة الشــرف من الدرجة العليا؛ تقديرا 

لدوره التاريخي والنضالي كأحد القادة المؤسســين في 

تاريخ الثورة الفلســطينية، وتثمينا عاليا لدوره الفكري 

والسياسي الرصين.

 الحافي: نسخر برامج 

وزارة التنمية لصالح قطاع غزة
الجديــدة-  الحيــاة  اهللا-  رام 

قــال الوكيل المســاعد لشــؤون 

الجنوبيــة في وزارة  المحافظات 

التنمية االجتماعية أكرم الحافي، 

إن الوزارة تســخر كافة برامجها 

لصالح قطاع غزة.

وأضاف الحافي فــي بيان أمس، 

ردا على ما نشرته صحيفة ناطقة 

باسم حماس، أن «حياة أهلنا في 

قطــاع غزة وكرامتهم تأتي على 

رأس سلم أولويات الوزارة، وأنها 

تعمل بشــكل دائم ودؤوب على 

توفير ما تستطيع من االحتياجات 

ووفق االمكانيات المتوفرة نظرا 

للظــروف الصعبة التــي يمر بها 

أهلنا في قطاع غزة».

ولفــت إلــى أن التغييــرات داخل 

الــوزارة، هــي ترتيبــات إداريــة 

خاصــة بالــوزارة ورؤيــة عملها 

للمرحلــة المقبلــة، وقــال: «من 

المســتغرب أن مــن يخطف غزة 

ويزيــد مــن معاناة أهلهــا هناك 

يتباكــى اليــوم عليها»، مشــيرا 

إلى أن الــوزارة بدأت منذ األمس 

وبالتعاون مع منظمة اليونيسف 

بصــرف الدفعة النقديــة الثالثة 

ضمــن  المتضرريــن  لألطفــال 

النقديــة  «المســاعدة  برنامــج 

الحساســة لألطفــال فــي قطاع 

غزة».

وأضــاف الحافــي، أن عدم صرف 

المســاعدات  برنامج  مخصصات 

النقدية حتى اآلن في المحافظات 

الشــمالية والجنوبيــة علــى حد 

ســواء يأتــي فــي ظل اســتمرار 

األزمــة المالية التــي تعاني منها 

الحكومة وتصاعد هذه األزمة مع 

عدم توفير المســاعدات العربية 

والدولية.
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الخليل/-اعلــن انــا محمد اســحق عمر حراحشــه عــن فقد بطاقــة هويتي 

الشخصية التي تحمل الرقم  910654037. الرجاء ممن يعثر عليها تسليمها 

إلى أقرب مركز شرطة وله الشكر.

الخليــل/ اعلــن انا : خلدون ســامي محمــد بططه عن فقــد بطاقة هويتي 

الشخصية التي تحمل الرقم 850148750. الرجاء ممن يعثر عليها تسليمها 

إلى أقرب مركز شرطة وله الشكر.

الخليــل/ اعلــن انا هشــام  ايمن  محمــد الغنيمات عن فقــد بطاقة هويتي 

الشخصية التي تحمل الرقم 403916661 الرجاء ممن يعثر عليها تسليمها 

إلى أقرب مركز شرطة وله الشكر.

الخليــل/ اعلــن انا: احمــد  ابراهيم  عبد  ابو عليان عــن فقد بطاقة هويتي 

الشخصية التي تحمل الرقم 851597799 الرجاء ممن يعثر عليها تسليمها 

إلى أقرب مركز شرطة وله الشكر.

الخليــل/ اعلــن مبــارك  ابراهيم  محمــد  احميدات عن فقــد بطاقة هويتي 

الشخصية التي تحمل الرقم 851218495 الرجاء ممن يعثر عليها تسليمها 

إلى أقرب مركز شرطة وله الشكر.

الخليل/ اعلن انامحمد جهاد حسين الصغير عن فقد بطاقة هويتي الشخصية 

التي تحمل الرقم 408633675. الرجاء ممن يعثر عليها تسليمها إلى أقرب 

مركز شرطة وله الشكر.

الخليــل/ أعلــن انا اشــرف محمد مصلــح قرعيش عن فقــد بطاقة هويتي 

الشخصية التي تحمل الرقم: 406349316. الرجاء ممن يعثر عليها تسليمها 

إلى أقرب مركز شرطة وله الشكر.

الخليل/ اعلن انا: حافظ  علي  خليل  شريتح عن فقد بطاقة هويتي الشخصية 

التي تحمل الرقم  991985870 الرجاء ممن يعثر عليها تسليمها إلى أقرب 

مركز شرطة وله الشكر.

الخليــل/ اعلــن انــا محمد  ايوب  يوســف ابو  عرام عن فقــد بطاقة هويتي 

الشخصية التي تحمل الرقم 406413096 الرجاء ممن يعثر عليها تسليمها 

إلى أقرب مركز شرطة وله الشكر.

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر  صادرة عن محكمة 
بداية رام اهللا في الدعوى رقم   :2021/1774 حقوق

 الى المدعى عليه:  1- عبد الرؤوف محمد سيلمان جودة من رام اهللا / -3مكرم اسعد سليمان 

جوده 911716041 من رام اهللا

  يقتضي حضورك إلى محكمة بداية رام اهللا يوم األحد 2022/03/06، الساعة 9:0 للنظر في 

دعوى حقوق رقم 2021/1774 والتي اقامها عليك المدعى محمد أحمد محمد عليان /رام اهللا 

بدعوى وموضوعها فســخ وابطال وكالة دورية،فســخ وابطال سندات التسجيل،فسخ وإبطال 

العقد،وقف البيوعات، بقيمة 11000 دينار اردني- وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي :...

  المدعي: محمد احمد محمد عليان من بيت ســيرا حامل هوية رقم (412203879) بواســطة 

وكيلــه العام احمد محمد ســليمان عليان بموجب الوكالة العامة رقــم (6701/2019) تصديق 

كاتب العدل برام اهللا بتاريخ 8/4/2019

 وكيله المحامي محمد زيد «الكيالني» رام اهللا .

 المدعى عليهم:

 1. عبد الرؤوف محمد سليمان جوده من بيت سيرا حامل هوية رقم (954631230). 

2. محمد عبد الرؤوف محمد حشاشة من بيت سيرا حامل رقم (941297970). 

3. مكرم اسعد سليمان جوده من بيت سيرا/ رام اهللا حاملة هوية رقم (911716041) 

وعنوانهم لغايات التبليغ: بيت سيرا - وسط البلد - قرب المسجد.

 موضوع الدعوى:

 1. فســخ وابطال والغاء ســند تسجيل قطعة األرض رقم (74) من الحوض رقم (2) المدرسة 

من أراضي بيتونيا قضاء رام اهللا.

 2. فســخ وابطال والغاء ســند تسجيل الشــقة رقم (2) الواقعة في الطابق رقم (0) من البناء 

رقــم (1) والمقــام على قطعة األرض رقم (56) من الحوض رقم (12) الدورة الحي الشــمالي 

رقم (1) من اراضي بيتونيا قضاء رام اهللا.

 3. فسخ والغاء وابطال معاملة البيع رقم (126/ش/2018) لدى دائرة تسجيل اراضي رام اهللا.

 4. فسخ والغاء وابطال معاملة البيع رقم (233/ج/2018) لدى دائرة تسجيل اراضي رام اهللا.

 5. فســخ و/أو الغــاء اية بيوعات تمت على قطع األراضي الحقــة للبيوعات التي تمت من قبل 

المدعى  عليهم.

 6. فسخ وابطال عقد البيع رقم (194/2018) وعقد البيع (160/2018) وعقد البيع (6094/2018) 

المنفذ لدى دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 7. تنفيذ مضمون الوكالة الدورية التي تحمل الرقم 

(21640/2017) عدل رام اهللا بتاريخ 05/11/2017.

قيمة الدعوى : لغايات الرسم (11000) احدى عشر االف دينار اردني.

 الئحة واسباب الدعوى

 1- المدعي هو المشــتري لكامل قطعة األرض رقم (74) من الحوض رقم (2) المدرســة من 

أراضي بيتونيا قضاء رام اهللا وكذلك هو المشتري لكامل الشقة رقم (2) الواقعة في الطابق 

رقم (0) من البناء رقم (1) والمقام على قطعة األرض رقم (56) من الحوض رقم (12) الدورة 

الحي الشمالي رقم (1) من أراضي بيتونيا قضاء رام اهللا بموجب الوكالة الدورية التي تحمل 

الرقم (21640/2017) عدل رام اهللا بتاريخ 05/11/2017 وفق األصول والقانون.

 2 - فوجئ المدعي وعند توجهه الى دائرة تسجيل اراضي رام اهللا من اجل تنفيذ الوكالة الدورية 

التي تحمل الرقم (21640/2017) عدل رام اهللا بتاريخ 05/11/2017 بأن المدعى عليه األول قام 

ببيع قطعة األرض رقم (74) من الحوض رقم (2) المدرسة من اراضي بيتونيا قضاء رام اهللا 

لصالح ابنه المدعى عليه الثاني وكذلك قام ببيع كامل الشقة رقم (2) الواقعة في الطابق رقم 

(0) من البناء رقم (1) والمقام على قطعة األرض رقم (56) من الحوض رقم (12) الدورة الحي 

الشمالي رقم (1) من اراضي بيتونيا قضاء رام اهللا الى المدعى عليه الثاني بموجب معاملتي 

البيع ذوات األرقام (126/ش/2018) و (233/ج/2018) لدى دائرة تسجيل اراضي رام اهللا.

 3 - بتاريــخ 20/12/2018 قــام المدعــى عليه الثاني بيع كامل الشــقة رقــم (2) الواقعة في 

الطابــق رقم (0) مــن البناء رقم (1) والمقام على قطعــة األرض رقم (56) من الحوض رقم 

(12) الدورة الحي الشمالي رقم (1) من اراضي بيتونيا قضاء رام اهللا لصالح والدته مكرم اسعد 

ســليمان جوده بهدف التحايل ومنع المدعي من تحصيل حقوقه بعد علمهم ولكونهم اقرباؤه 

بشرائه لكامل قطة األرض والشقة الموصوفة أعاله بموجب الوكالة الدورية المذكورة أعاله.

4 - ان معاملتي البيع المشــار اليهما اعاله والتي تم بموجبهما نقل ملكية المدعى عليه االول 

في قطعة االرض والشــقة الموصوفة اعاله لصالح المدعى عليه الثاني وكذلك معاملة البيع 

التي تمت من قبل المدعى عليه الثاني لصالح المدعى عليها الثالثة واجبة الفسخ وااللغاء كونه 

يوجد وكالة دورية سابقة لتاريخ فتح الصفقتين المذكورتين اعاله وكذلك الصفقة التي تمت 

من قبل المدعى عليه الثاني للمدعى عليها الثالثة وان الوكالة الدورية الخاصة بالمســتدعي 

هي االحق بالتنفيذ والتســجيل لدى دائرة تســجيل اراضي رام اهللا االمر الذي يجعل من كافة 

الصفقات العقارية الالحقة لها واجبة األلغاء والفسخ.

 5 - وحيث ان المدعي أصابه الضرر الكبير والخسارة المادية من أفعال المدعى عليهم والذين 

حرموه من تسجيل حقوقه المشتراه بموجب الوكالة الدورية بعد علمهم بشرائه لقطع األراضي 

الموصوفة أعاله والتحايل من خالل التوجه الى دائرة األراضي المختصة وفتح صفقات مباشرة 

وتسجيلها بأسمائهم األمر الذي يشكل االعتداء الصريح على الحقوق واالمالك الخاصة بالمدعي 

والتي حفظها القانون ويجعل من قرار فسخ اية بيوعات تمت على قطع األراضي واجبة وفي 

محلها وذلك وفق األصول  والقانون.

 6 -  لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر والبت في هذه الدعوى نظرا لموقع العقار وماهيتها 

ومكان اقامة  المدعى عليهما.

 لذلك فان المدعي يلتمس من محكمتكم الموقرة تبليغ المدعى عليهم نسخة عن الئحة الدعوي 

ومرفقاتها وبعد المحاكمة وغب االثبات الحكم بفسخ وأبطال والغاء سند تسجيل قطعة األرض 

رقم (74) من الحوض رقم (2) المدرسة من اراضي بيتونيا قضاء رام اهللا وفسخ وابطال والغاء 

سند تسجيل الشقة رقم (2) الواقعة في الطابق رقم (0) من البناء رقم (1) والمقام على قطعة 

األرض رقم (56) من الحوض رقم 12) الدورة الحي الشــمالي رقم (من أراضي بيتونيا قضاء 

رام اهللا وفســخ والغاء وابطال معاملة البيع رقم (126/ش/2018) لدى دائرة تســجيل أراضي 

رام اهللا وفسخ والغاء وابطال معاملة البيع رقم (233/ج/2018) لدى دائرة تسجيل اراضي رام 

اهللا وفســح وإلغاء معاملة البيع التي تمت فيما بين المدعى عليه الثاني لصالح المدعي عليها 

الثالثة والغاء كافة اآلثار التي ترتبت عليها واعادة الحال الى ما كان عليه في الســابق و فســخ 

وابطال عقد البيع رقم (194/2018) وعقد البيع (160/2018) وعقد البيع (6094/2018) المنفذ 

لدى دائرة تسجيل أراضي رام اهللا، واستصدار القرار بتنفيذ الوكالة الدورية موضوع الدعوى 

وتسطير كتاب الى دائرة تسجيل اراضي رام اهللا بذلك من أجل تنفيذ مضمون الوكالة الدورية 

التي تحمل الرقم (21640/2017) عدل رام اهللا بتاريخ (05/11/2017) وتسجيل قطعة األرض 

والشقة موضوع هذه الدعوى باسم المدعي حسب األصول والقانون مع تضمين المدعى عليهما 

جميع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى

 ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر بإحدى 

الصحــف المحلية عمــال بالمادة (62) من قانون أصول المحاكمــات المدنية والتجارية رقم (2) 

لسنة 2001  وإذا لم تحضر أو ترسل وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.

 رئيس قلم محكمة بداية رام اهللا

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر  صادرة عن محكمة بداية 

رام اهللا في الدعوى رقم   : 2021/482 استئناف حقوق
المستانف ضده: رفيق محمد يوسف داود 411703960 من رام اهللا

يقتضي حضورك إلى محكمة بداية رام اهللا يوم الثالثاء 2022/03/15، الســاعة 9:00 للنظر 

في دعوى استئناف حقوق رقم 2021/ 482 والتي اقامها عليك المدعي شركة ترست العالمية 

للتاميــن م. ع .م ارام اهللا بدعــوى وموضوعهــا المطالبة بمبلغ مالي، وجاء في اســباب الئحة 

الدعوى : 

أسباب االستئناف

1.أحطات محكمة صلح رام اهللا الموقرة، مع االحترام، في عدم الحكم للمستأنفة تمبلغ (735) 

ســبعمائة وخمســة وثالثون شــيكل في قيمة أتعاب الخبر على الرغم من قيامها بســداد هذا 

المبلغ للخبير  المذكور، وتحتفظ المســتأنفة بحقها بإبراز إيصال قبض من الخبير خصوص 

قبــض المبلــغ المذكور أمام محكم الموفرة، علما بانه ثم ابــزار فاتورة اجرة تخمين رقم (0)

N278) والمرفقــة مــع تقريــر الخبير والتي تثبت بأنه قبص أتعابه من المســتأنفة عن إعداد 

التقرير باالضافة الى ابزار صورة طبق عن الشيك الغور الصالح الخير والمسحوب على البنك 

االسالمي الفلسطيني والذي يحمل الرقم (020554)30) مستحق االداء بتاريخ 18/9/2017.

2.اخطات محكمة صلح رام اهللا الموقرة، مع االحترام، في عدم الحكم للمستألفة خالفا لحكم 

القانون، علما بأن المبلغ المطالبة به في الئحة الدعوى هو قيمة أضرار مادية تسبب ما المستأنف 

ضده، األمر الذي يعني بأن الدين المطالب به في هذه الدعوى عدد المقدار ومستحق األداء األمر 

الذي كان يستوجب معه على محكمة الصلح الموقرة إلزام المستانف ضده الثاني باتعاب الخير

 3. الطلب : هذه األسباب و/أو ألي سبب آخر ثراء محكمتكم الموقرة تلتمس المستألفة تعديل 

القرار المســتأنف في شــقه القاضي برد المطالبة بأتعاب الخبير والبالغة مبلغ (735) شبكل ، 

وبالتالــي الحكم بإلزام المســتأنف ضده بالمبلغ المدعى به والبالغ (11235) احدى عشــر الف 

ومائتان وخمســة وثالثون شــكل ، مع إلزامه بالرســوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة 

القانونية وعالء المعيشة من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام

ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى. 

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر باحدى 

الصحــف المحليــة عمــال بالمادة 62 مــن قانون اصول المحاكمــات المدنيــة والتجارية رقم 2 

لسنة 2001. 

واذا لم تحضر او ترسل وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق احكام القانون. 

رئيس قلم محكمة بداية رام اهللا

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر صادرة عن محكمة 

صلح رام اهللا في الدعوى رقم   2021/ 1514 حقوق
الى المدعى عليه: بشار جهاد محمد ابو عيدة 852411104 من رام اهللا

يقتضــي حضورك إلى محكمة صلح رام اهللا يوم األربعاء 2022/03/09، الســاعة 9:0 للنظر 

في دعوى حقوق رقم 2021/1514 والتي أقامها عليك المدعي شــركة الكامل الفلســطينية 

للتاميــن رام اهللا بدعــوى وموضوعها المطالبة بمبلغ مالي، بقيمة 7250 شــيقل اســرائيلي، 

وجاء في أسباب الئحة الدعوى ما يلي

1. المدعية في شــركة تامين مســاهمة عامة محدودة تمارس من كافة انواع تامين المركبات 

في فلســطين ومسجلة لدى مراقب الشركات حســب األصول والقانون والمسجلة تحت الرقم 

.(5020001179)

2. بتاريخ 2020/7/2 عند الساعة (9:00) في بيتونيا إشارة السنابل الضوئية، قام  المدعى عليه 

بشار جهاد محمد أبو عيدة الذي كان يقود مركبة تحمل الرقم (731809 ) وهي من نوع شاحنة 

عادية (( cabstar-nt400 )) واثناء رجوعها للخلف بالمكان المذكور صدم موخرة مركبته بمقدمة 

المركبــة (ب) المتوقفة خلفها ونتج عن الحادث اضرار مادية بالمركبة  (ب) والتي كان يقودها 

 PARTNEr) السيد وسام جمال عبد الناصر وهي من نوع مركبة خصوصية مزدوجة االستعمال

27219a) والمؤمنة لدى المدعية (شركة التكافل الفلسطينية للتامين) وتحمل الرقم

3. ان تقرير الشرطة المرفق مع الئحة الدعوى والذي يحمل ملف رقم (1212/ 2020) والصادر 

بتاريــخ (2021 /2/ 2 يبين فيه مســؤولية المدعى عليــه عن الحادث وهو ناطق بما فيه وجزء 

ال يتجزا عن الئحة الدعوى 

4. ان  المدعى عليه مؤمن  لدى شركة ترست العالمية للتامين وتم رفض  الحادث من قبلهم 

كون رخصة المركبة منتهية الكثر من 14 يوم 

5. قامت المدعية باصالح المركبة المتضررة بصفتها المؤمن بموجب بوليصة تأمين شــامل 

و المرفــق مــع الئحة الدعوى والتي تعتبر  جزء ال يتجزامن الئحــة الدعوى  و بوليصة ورثيقة 

التامين  رقم (1/102/29/2020/8081578/8) و بموجب شهادة رقم (500616) وبموجب وصل 

مخالصه و حوالة الحق و الموقعة من قبل مالك المركبة السيد وسام جمال عبد الناصر صدقي 

زاهدة) والمرفقة مع الئحة الدعوى  أو التي تعتبرجزء ال يتجزا منها

6.  المدعى عليه ملزم بتسديد  المبلغ المدعى به لكونه تسبيب بالضر للمركبة المؤمنه لدى 

المدعية وكذلك ســندا  للمادة 14 من قانون التأمين الفلســطيني  رقم 20 لعام 2005 و التي 

كلفت حق الرجوع على المتسبب  بالضرر  وبموجب وصل مخالصة  و حوالة حق  المرفقة مع 

الئحة األعلى و التي تعتبر جزء ال يتجزا منها 

 7. الجهة المدعية وبصفتها المؤمن حلت محل المؤمن له لمطالبة المدعى عليه بكافة المبالغ 

والتعويضات المدفوعة نتيجة الحادث وذلك كونه ملزم بتسديد المبلغ المدعى به كونه سائق 

المركبة المتسببة بالضرر. 

8. وفقا لتقرير الخبير محمد شحاتيت ملف رقم 501/2020، فان تكلفة اصالح األضرار الالحقة 

بالمركبة العائدة للمدعية مبلغ وقدره (6450) ستة االف واربعمائة وخمسون شيقل باالضافة 

الى مبلغ 800 شيقل اجرة خبير 

9. ســندا  لتقرير الخبير والفواتير المرفقة مع الئحة الدعوى لذلك فقد اســتحق بذمة المدعى 

عليه المبالغ التالية : (6450) ســتة االف واربعمائة وخمســون واربعمائة وخمســون شــيكل، 

باالضافة لمبلغ (800) ثمانمائة شــيكل اجرة الخبير. شــيكل المبلغ الصافي لتصليح المركبة، 

باالضافة الى (800) ثمانمائة شيكل اجرة الخبير، ليصبح المبلغ االجمالي مبلغ (7250) سبعة 

آالف ومائتين وخمسون شيكل

10. طالبــت المدعيــة المدعى عليه بالمبلغ المدعى به اال أنه تمنع عن تســديده دونما مبرر و 

او مسوغ قانوني.

11.  الصالحية الدعوى من صالحية المحكمة الموقرة نظرا لماهيتها وقيمتها.

 الطلب: تلتمس المدعية تبليغ المدعى عليه الئحة هذه الدعوى ومرفقاتها ودعوته للمحاكمة 

ومحاكمته وغـب األثبات و الحكم بالزام المدعى عليه بالمبلغ المدعى به البالغ (7250) سبعة 

آالف ومائتين وخمسون شيكل، مع الزامه أيضا بالصفات المذكورة اعاله بالرسوم والمصاريف 

وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية وغالء المعيشة من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام 

ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى. 

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر باحدى 

الصحــف المحليــة عمــال بالمادة 62 مــن قانون اصول المحاكمــات المدنيــة والتجارية رقم 2 

لسنة 2001. 

واذا لم تحضر او ترسل وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق احكام القانون. 

رئيس قلم محكمة صلح رام اهللا

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر صادرة عن محكمة 

صلح رام اهللا في الدعوى رقم 2020/457 حقوق
الى المدعى عليه: يوسف فايق اسماعيل ظاهر 916623879 من القدس

يقتضــي حضــورك إلى محكمة صلح رام اهللا يوم الخميس 2022/2/17، الســاعة 9:0 للنظر 

في دعوى حقوق رقم 2020/457 والتي أقامها عليك المدعي شــركة االتصاالت الفلسطينية 

(م.خ.م) /نابلس بدعوى وموضوعها المطالبة بمبلغ مالي، بقيمة 3177 شيقل اسرائيلي، وجاء 

في أسباب الئحة الدعوى ما يلي

الئحة واسباب الدعوى

1- المدعية هي شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة والمسجلة لدى مراقب الشركات 

في وزارة االقتصاد الوطني في دولة فلسطين في سجل الشركات تحت الرقم 563201029.

2- المدعية ومقابل رسوم االشتراك وافقت على تزويد المشترك يوسف فايق اسماعيل الظاهر 

حاملة في خدمة خظ الهاتف من خالل الرقم 97022341381.

3- نتيجة استعمال/استخدام المدعى عليه وانتفاعه بخدمة الهاتف المذكور اعاله ترتب واستحق 

بذمتته تجاه الشركة المدعية من خط الهاتف رقم 97022341381 مبلغ وقدره 3176,53 شيكل 

والتــي تمثــل قيمة المكالمات التي تمت/اجريت من خالل خط الهاتف المذكور اعاله وذلك عن 

دورة شهر 2009/12/9 الى دورة شهر 2010/9/11.

4- طالبت الشركة المدعية الجهة المدعى عليها مرارا وتكرارا بضرورة تسديد المبالغ المستحقة 

عليها مقابل انتفاعها بخط الهاتف وذلك من خالل الكشوف الموثقة و/او الفواتير المستحقة 

الدفع والمتتالية الخاصة بالجهة المدعى عليها والتي تبين مقدار استخدام وانتفاع خط الهاتف 

وما يقابله من مبالغ مستحقة االداء والجفع على الجهة المدعى عليها.

5- لمحكمتكم الموقرة والية النظر والفصل في هذه الدعوى تبعا لقيمتها ولكون مكان اقامة 

المدعى عليه يقع ضمن اختصاص المحكمة الموقرة.

الطلب: تلتمس المدعية بواسطة وكيلها من المحكمة الموقرة ما يلي:

1- تبليــغ المدعى عليه نســخة عن الئحــة الدعوى ومرفقاتها ودعوتــه للمحاكمة بعد تحديد 

موعدها.

2- غــب االثبــات الحكم بالزام الجهة المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب (3176,53 ثالثة االف 

ومائة وســتة وسبعون شــيكل وثالثة وخمسون اغورة مع تضمينها كافة الرسوم والمصاريف 

واتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام.

ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى. 

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر باحدى 

الصحــف المحليــة عمــال بالمادة 62 مــن قانون اصول المحاكمــات المدنيــة والتجارية رقم 2 

لسنة 2001. 

واذا لم تحضر او ترسل وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق احكام القانون. 

رئيس قلم محكمة صلح رام اهللا

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر  صادرة عن محكمة 

صلح رام اهللا في الدعوى رقم 2021/849 حقوق
الى المدعى عليه: عبد اهللا حسين على السالمين 423511187 من رام اهللا

يقتضي حضورك إلى محكمة صلح رام اهللا يوم األحد 2022/03/6)، الســاعة 9:0 للنظر في 

دعوى حقوق رقم 2021/ 849 والتي أقامها عليك المدعي شركة المشرق للتامين المساهمة 

العامــة المحــدودة رام اهللا بدعــوى وموضوعهــا المطالبــة بمبلغ مالي، بقيمة 7064 شــيقل 

اسرائيلي- وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي :

1. المدعية هي شــركة تأمين مســاهمة عامة محــدودة تمارس كافة انــواع تامين المركبات 

في فلســطين ومســجلة لدى مراقب الشركت حســب األصول والقانون والمسجة تحت الرقم 

 .(502006.01)

2. بتاريخ 20/08/2019 في حدود الســاعة 30. 1 في رام اهللا / البيرة / نزول مســجد العمري 

أثناء سير المدعى عليه ( عبد اهللا حسين علي السالمين) الذي كان يقود دراجة نارية من نوع 

(AGILITY 16) تحمل الرقم (2756) من اتجاه الجنوب الشمال قام بالتجاوز على مفترق طرق 

عن يمين المركبة (ب) التي كانت السامة وتنوي االستدارة من على المفترق ونتج عن الحادث 

اضرار مادية بالمركب (ب) والتي تعود ملكيتها وقت وقوع الحادث السيده امال فايز عبدالحمد 

.(X3/صالون خصوص) كراكره) و تحمل الرقم (6663397) و هي من نوع

3. ان تقرير الشرطة المرفق مع الئحة الدعوى ويحمل رقم الملف (2437/2019 ) يبين فيه، 

مسوولية المدعى عليهم عن الحادث وهو ناطق بما فيه وجزء ال من الئحة الدعوى. 

4. الدراجــة الناريــة التــي كان يقودها المدعى عليه األول عبد اهللا حســين على الســالمين) 

مؤمنة لدي المدعى عليها الثانية (شركة االهلية للتامين) وهي مسؤولة بالتضامن والتكافل  

مع المدعى عليه األول عن التعويض عن األضرار المادية بصفتها الشــركة المؤمنة للدراجة 

النارية العائدة المتسبب بالحادث 

5.قامت المدعية (شركة المشرق للتامين) باصالح المركبة المتضررة بصفتها المؤمن بموجب 

وثيقة تامين رقم (002a59/18-188) و بموجب شهادة رقم (1170607) وبموجب وثيقة تأمين 

رقم (18-2459-01-011-01-02) و بموجب شــهادة رقــم (1584258) و/او اي وثيقة تأمين 

خرى سارية المفعول وقت وقوع الحادث موضوع الدعوى وبموجب وصل مخالصة و حوالة الحق 

و الموقعة من قبل مالكة المركبة السيدة (أمال فايز عبدالحميد كراكرة) والمرفقة مع االتحة 

الدعوى والتي تعتبر جزء ال يتجزأ منها.

6. الجهة المدعية وبصفتها المومن حست مثل المؤمن له للمطالبة بكافة المبالغ والتعويضات 

المدفوعة نتيجة الحادث ســندا لنص المادة (14) من قانون التامين رقم (20) لســنة (2005) 

وبموجــب وصــل مخالصة و حوالة الحق والموقعة من قبل مالكة المركبة والمرفقة مع الئحة 

الدعوى والتي تعتبر جزء ال يتجزأ منها.

7. ســندا لذلك فقد اســتحق بذمة المدعى عليهم المبالغ التالية: (104) اربعة واربعة وســتور 

شيك بدل العاب الخبير اسد برانسي عن اعداد تقرير الخبرة الخاص بالحادث باالضافة لمبلغ 

(42000) أربعة آالف ومئتان شقل بدل اجور اصالح و ثمن قطع للمركبة المتضررة جراء الحادث، 

باالضافة المبلغ ( 2400الفان و ربعمائة شيكل بدل رسوم اعفاء، ليكون المبلغ المطالب به هو 

(7064) سبعة آالف وأربعة وستون شيكل.

8. طالبت المدعية المدعى عليهم بالمبلغ المدعى به اال انهم امتنعوا عن تســديده دون مبرر 

وااو مسوغ قانون 

9.الدعوى من صالحية محكمتكم الموقرة نظرا لماهيتها وقيمتها ومكان اقامة المدعى عليهم 

الطلب: تلتمس المدعية تبليغ المدعى عليهم الئحة هذه الدعوى ومرقدتها ودعوتهم للمحاكمة 

ومحاكمتهم وغلب االثبات الحكم بالزام المدعى عليهم بالتضامن و/او التكافل بالمبلغ المدعى 

به البالغ (7064) ســبعة آالف وأربعة وســتون شيكل، مع الزامهم ايتنا بالتضامن و/أو التكافل 

بالصفات المذكورة اعاله بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والقائدة القانوب، وعالء المعيشة 

من تاريخ العامة الدعوى وحتى السداد التام

ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى. 

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر باحدى 

الصحــف المحليــة عمــال بالمادة 62 مــن قانون اصول المحاكمــات المدنيــة والتجارية رقم 2 

لسنة 2001. 

واذا لم تحضر او ترسل وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق احكام القانون. 

رئيس قلم محكمة صلح رام اهللا

اخطار تنفيذي بالنشر في احدى الصحف المحلية  صادر 

عن دائرة تنفيذ نابلس رقم القضية: 2021/8616
الى المدين المحكوم عليه: ابراهيم محمد عمر ابو السعود 854117207 قلقيلية 

اخبرك بان الدائن المحكوم له البنك االســالمي الفلسطيني 563200922 اريحا قد ابرز لهذه 

الدائرة كمبياالت تحمل توقيعك بصمتك ومستحقة االداء بمبلغ 310 شيقل - 9640 دوالر لذلك 

فانه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات او ارسال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل اسبوعين من 

تاريخ هذا االعالم وفقا الحكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب االصول واذا لم 

تبادر بذلك فسوف تقوم دائرة التنفيذ باجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى اخطارك بذلك. 

مأمور التنفيذ 

اخطار تنفيذي بالنشر في احدى الصحف المحلية  صادر 

عن دائرة تنفيذ قلقيلية رقم القضية: 2020/523
الى المدين المحكوم عليه: سيد عطيه سليمان طرطور 410127682 قلقيلية 

اخبرك بان الدائن المحكوم لهشــركة االتصاالت الخلوية الفلســطينية 562451310 قد ابرز 

لهذه الدائرة كمبياالت تحمل توقيعك بصمتك ومستحقة االداء بمبلغ4133 شيقل  لذلك فانه 

يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات او ارسال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل اسبوعين من تاريخ 

هذا االعالم وفقا الحكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب االصول واذا لم تبادر 

بذلك فسوف تقوم دائرة التنفيذ باجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى اخطارك بذلك. 

مأمور التنفيذ 

تبليغ حكم صادر عن محكمة صلح نابلس في الدعوى 

رقم 2955/2019
طالب التبليغ شــركة االتصاالت الخلوية الفلســطينية  وكيلها المحامي فارس رياض فارس و 

او رهام طبيه ..

المطلوب تبليغه : ايهاب فخري مصطفى دلول  412357147 - رام اهللا

األوراق المبلغه : صورة قرار  // دعو مطالبه مبلغ (34. 1875) شيقل

الئحة وأسباب الدعوى

1. المدعية في شــركة االتصاالت الفلسطينية الخلوية (جوال) المسجلة لدى مراقب الشركات 

تحت رقم (562451310)

 المدعى عليه هو صاحب اشــتراك لخطوط خلوية لدى المدعية بموجب طلب اشــتراك موقع 

من المدعي عليه 

3 . ترتب للمدعية بذمة المدعى عليه مبلغ (1875,34) شيفل وفق الجدول المبين منه أرقام 

الخطوط وتاريخ االشتراك

تاريخ االشتراك  تاريخ الفصل  المديونية     الرقم  رقم الجوال  

14-12-2014  30-06-2015  1875.34  599939218  1

 وترفق الجهة المدعية كشوف بالدورات لألرقام المبينة وتعتبرها جزء ال يتجزأ من دعواها

4 - طالبت الجهة المدعية المدعى عليه بالمبالغ المستحقة بذمته حسب التفصيل في الكشف 

المرفق مع الئحة الدعوى  اال انه امتنع عن الدفع بدون وجه حق او مسوغ قانوني 

5. ونتيجــة لعدم تســديد المدعى عليه المبالغ المســتحقة بذمته تم فصــل الخدمة لخطوط 

الخلوي المرقومة اعاله

بعد المحكمة والثبوت الحكم للجهة المدعية بإلزام المدعى عليه يدفع المبلغ المدعى به والبالغ 

(1875,34) شيقل باالضافة للرسوم والمصاريف

لذلك 

حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أيهاب فخري مصطفى دلول يدفع مبلغ (34 .1875) الف 

وثمانمائة وخمســة وسبعون شيقل واربعه وثالثون اغورة للجهة المدعية »شركة االتصاالت 

الخلوية الفلسطينية جوال المسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم  (562451310) وتضمين 

المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسون دينار اتعاب محاماه  

حكما حضوريا قابال لالستالف صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني2020/9/29

تبليغ حكم صادر عن محكمة صلح نابلس   في الدعوى 

رقم 1219/2018
طالب التبليغ شــركة االتصاالت الخلوية الفلســطينية  وكيلها المحامي فارس رياض فارس و 

او رهام طبيه ..

المطلوب تبليغه : ليلى غالب حسين يامين نابلس الجبل الشمالي 

األوراق المبلغه : صورة قرار  // دعو مطالبه مبلغ (3. 3629) شيقل

الئحة وأسباب الدعوى

1. المدعية في شــركة االتصاالت الفلسطينية الخلوية (جوال) المسجلة لدى مراقب الشركات 

تحت رقم (562451310)

 المدعى عليه هو صاحب اشــتراك لخطوط خلوية لدى المدعية بموجب طلب اشــتراك موقع 

من المدعي عليه 

3 . ترتــب للمدعيــة بذمة المدعى عليه مبلغ (3629,3) شــيقل وفق الجدول المبين منه أرقام 

الخطوط وتاريخ االشتراك

تاريخ االشتراك  تاريخ الفصل  المديونية     الرقم  رقم الجوال  

18-10-2007  24-7-2007  3629.3  599995804  1

 وترفق الجهة المدعية كشوف بالدورات لألرقام المبينة وتعتبرها جزء ال يتجزأ من دعواها

4 - طالبت الجهة المدعية المدعى عليه بالمبالغ المستحقة بذمته حسب التفصيل في الكشف 

المرفق مع الئحة الدعوى  اال انه امتنع عن الدفع بدون وجه حق او مسوغ قانوني 

5. ونتيجــة لعدم تســديد المدعى عليه المبالغ المســتحقة بذمته تم فصــل الخدمة لخطوط 

الخلوي المرقومة اعاله

بعد المحكمة والثبوت الحكم للجهة المدعية بإلزام المدعى عليه يدفع المبلغ المدعى به والبالغ 

(3629,3) شيقل باالضافة للرسوم والمصاريف

لذلك 

حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أيهاب فخري مصطفى دلول يدفع مبلغ (3 .3629) للجهة 

المدعية »شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال المسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم  

(562451310) وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسون دينار اتعاب محاماه  

حكما حضوريا قابال لالستالف صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني2020/1/26

تبليغ حكم صادر عن محكمة صلح نابلس  

في الدعوى رقم 1284/2018
طالب التبليغ شــركة االتصاالت الخلوية الفلســطينية  وكيلها المحامي فارس رياض فارس و 

او رهام طبيه ..

المطلوب تبليغه : عماد فهيم صبحي حشاش 916513708

األوراق المبلغه : صورة قرار  // دعو مطالبه مبلغ (3840 ) شيقل

الئحة وأسباب الدعوى

1. المدعية في شــركة االتصاالت الفلسطينية الخلوية (جوال) المسجلة لدى مراقب الشركات 

تحت رقم (562451310)

 المدعى عليه هو صاحب اشــتراك لخطوط خلوية لدى المدعية بموجب طلب اشــتراك موقع 

من المدعي عليه 

3 . ترتــب للمدعيــة بذمة المدعى عليه مبلغ (3840) شــيقل وفق الجــدول المبين منه أرقام 

الخطوط وتاريخ االشتراك

تاريخ االشتراك  تاريخ الفصل  المديونية     الرقم  رقم الجوال  

2-10-2010  13-5-2010  1825.25  598811835  1

2014-4-29  2011-11-28  2014.85  598400995  2

 وترفق الجهة المدعية كشوف بالدورات لألرقام المبينة وتعتبرها جزء ال يتجزأ من دعواها

4 - طالبت الجهة المدعية المدعى عليه بالمبالغ المستحقة بذمته حسب التفصيل في الكشف 

المرفق مع الئحة الدعوى  اال انه امتنع عن الدفع بدون وجه حق او مسوغ قانوني 

5. ونتيجــة لعدم تســديد المدعى عليه المبالغ المســتحقة بذمته تم فصــل الخدمة لخطوط 

الخلوي المرقومة اعاله

بعد المحكمة والثبوت الحكم للجهة المدعية بإلزام المدعى عليه يدفع المبلغ المدعى به والبالغ 

(3840) شيقل باالضافة للرسوم والمصاريف

لذلك 

حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أيهاب فخري مصطفى دلول يدفع مبلغ (3840)شيقل للجهة 

المدعية »شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال المسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم  

(562451310) وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ ثالثون دينار اتعاب محاماه  

حكما حضوريا قابال لالستالف صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني 2019/4/30
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إعالن بيع حصص قاصرين في قطعة ارض

صادر عن محكمة نابلس الشرعية
 يعلن للعموم بأنه تقدم لهذه المحكمة المســتدعية رابعه جاســر مصطفى بدوي حاملة رقم 

وطني أردني 9732019219، بصفتها الوصي الشــرعي على ولديها القاصرين يوســف جهاد 

صبري أبو حســين، وأسماء يوســف جهاد صبري أبو حسين الحاصلين لها من زوجها المتوفى 

جهاد صبري محمود أبو حسين، المتوفى بتاريخ 15/04/2021م، وكيال عنها جميله عيسى عبدو 

عبد اهللا هوية رقم 936676071، بموجب وكالة خاصة الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في 

المملكة األردنية الهاشمية عمان تحت رقم 2448\60\2021 الصادرة بتاريخ 01\07\2021م

وذلــك للبيــع عن طريق المــزاد العلني حصص القاصرين في قطعــة األرض رقم (164) من 

الحــوض (6) حــوض قعدة الغزالن، لقرية صيرة/ قضاء نابلــس، ولهما (63) حصة بالتفاضل 

بينهمــا من أصــل (1024) حصة، ما يعادلها بالمســاحة (287.991 م2) بالتفاضل بينهما، من 

مســاحة القطعة البالغة (4,681 م2)، بموجب ســند تسجيل األموال غير المنقولة الصادر عن 

ســلطة األراضي دائرة تسجيل أراضي نابلس، بتاريخ2021\09\06 فعلى من يرغب بالشراء 

والمزاودة الحضور إلى هذه المحكمة، وقد تم تعيين موعد المزاد الساعة العاشرةصباحا يوم 

االحــد  الموافــق 2022/2/27م، إلجــراء المــزاد على حصص القاصرين محمــد وأمل وهديل 

المذكوريــن، فــي القطعة المشــار إليها، وفي نهاية المدة ســتعطي اإلحالة علــى من يزاوده 

بالمثل األعلى، علما بان هذا البيع موقوف النفاذ على موافقة ســماحة قاضي القضاة، وعليه 

جرى إعالن ذلك األصول.

 قاضي محكمة نابلس الشرعية

دولـــــة فلسطيــــن
2/13د

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
ديوان قاضي القضاة

احملاكم الشرعيـة
 محكمة نابلس الشرعية / التوثيقات

2/13د

اعالن
يعلن الطالع العموم انه تقدم الى دائرة تسجيل اراضي اريحا السيد ابراهيم سالمة حسن سطرية بصفته  

وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 266/2022/341 عدل اريحا والمعطوفة على الوكالة العامة رقم 

133/2009/743 عــدل اريحــا وذلك لفتح معاملة بيع على قطعة االرض رقم 39 من الحوض رقم 33014 

من اراضي اريحا 

فمن له اعتراض عليه التقدم باعتراضه الى دائرة التسجيل خالل فترة خمسة ايام من تاريخ نشر االعالن 

وبخالف ذلك سيتم السير باجراء المعاملة حسب االصول ووفق للقانون.

اسم الموكل علي عبد الرحيم علي جاليطة وعيوش كامل فالح جاليطة 

اسم الوكيل عيوش كامل فالح جاليطة وابراهيم سالمة حسن سطرية 

الحصص المباعة كامال 

المشتري عبد العزيز يسري روبين سالمة 

مدير دائرة اراضي اريحا/ محمد عدوان 

دولـــــة فلسطيــــن
2/13د

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

دائرة تسجيل اراضي اريحا 
الرقم 4430/ج/2022

2/13د

اعالن صادر عن دائرة االراضي شمال رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي شمال رام اهللا السادة هدايه خليل احمد سحويل وجميله احمد خليل 

سحويل بواسطة الوكيل الدوري حمزة مصباح نايف ابو سيفين بموجب وكالة دورية رقم 2022/788 بتاريخ 

2022/2/6 والوكالة رقم 2022/418 بتاريخ 2022/1/6 والمعطوفة على الوكالة العامة رقم 2021/2291 

بتاريخ 2021/4/7 عدل رام اهللا وذلك بمعاملة بيع على اراضي عبوين حوض رقم 23 قطعة رقم 49 

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمسة ايام من تاريخ نشر 

هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون. 

دائرة االراضي شمال رام اهللا 

دولـــــة فلسطيــــن
2/13د

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

دائرة االراضي يف سلطة اراضي شمال 
رام اهللا - رقم امللف 4925/ج/2022

2/13د

اعالن صادر عن دائرة االراضي اريحا  
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي اريحا السيدة ميساء امين جالل الريماوي بواسطة الوكيل الخاص 

احمد محمود حسين طبية بموجب الوكالة الخاصة رقم 264/2021/2968 عدل اريحا تاريخ 2021/12/20 

الحصص المباعة حسب الوكاالت 

المشتري خليل محمد حسين عناتي 

وذلك بمعاملة بيع على اراضي اريحا حوض رقم 33017 قطعة رقم 77  

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمسة ايام من تاريخ نشر 

هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون. 

اسم الموكل ميساء امين جالل ريماوي 

اسم الوكيل احمد محمود حسين طبية 

دائرة االراضي اريحا 

دولـــــة فلسطيــــن
2/13د

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

دائرة االراضي يف سلطة اراضي 
اريحا - رقم امللف 4840/ج/2022

2/13د

اعالن صادر عن دائرة االراضي اريحا  
يعلــن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي اريحا الســادة مهــران وعدنان ابناء محمد عطية رمضان تميمي 

بواسطة امين شالش محمد نجوم بصفته الوكيل الخاص بموجب الوكالة الخاصة 258/2021/1880 عدل 

اريحا تاريخ 2021/8/26

الحصص المباعة حسب الوكاالت 

المشتري اشرف عطا اهللا ذيب الفرارجه 

وذلك بمعاملة بيع على اراضي النويعمة حوض رقم 9 قطعة رقم 211   

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمسة ايام من تاريخ نشر 

هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون. 

اسم الموكل مهران وعدنان ابناء محمد عطية رمضان تميمي  

اسم الوكيل امين شالش محمد نجوم  

دائرة االراضي اريحا 

دولـــــة فلسطيــــن
2/13د

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

دائرة االراضي يف سلطة اراضي 
اريحا - رقم امللف 4924/ج/2022

اختيار البروفيسور بشار سعد المحاضر في «العربية األمريكية» ضمن أفضل علماء العالم
جنين- الحياة الجديدة- أعلنت جامعة 

ســتانفورد األمريكية، وهــي واحدة 

من أعرق جامعات العالم، عن اختيار 

العالــم بشــار ســعد، المحاضــر في 

الجامعــة العربية األمريكية ضمن الـ 

%2 مــن قائمة العلمــاء األفضل في 

العالم لعام 2021، لتميزه في بحوث 

علمية مهمة.

ويعتمد هذا التصنيــف، الذي يعتبر 

األكثر شــهرة في جميع أنحاء العالم، 

على المعلومــات الببليومترية (التي 

تستخدم الطرق اإلحصائية واألساليب 

الرياضية في تحليل البيانات المتعلقة 

بالوثائــق) الواردة فــي قاعدة بيانات 

(Scopus)، ويضم تصنيف ستانفورد 

أكثــر مــن 160 ألــف باحــث من بين 

أكثــر من 8 مالييــن عالــم يعدون 

األنشط في جميع أنحاء العالم، تشمل 

22 مجــاالً علمياً و176 حقــالً فرعياً 

التصنيف  ويســتبعد  االعتبــار.  فــي 

زاً على  الذاتيــة، مركّ االستشــهادات 

موقــف الباحثين في تأليــف األوراق 

األوســاط العلمية  وتشــهد  العلمية. 

للباحث البروفيســور بشار سعد في 

جميع أرجاء العالم في تخصصه، وله 

حضوره المميز على منصات العلم 

الدولية من خالل بحوثه ومحاضراته 

وكتبــه العلمية. أمضى بروفيســور 

بشار زهاء عشرين عاماً في جامعات 

سويسرا، فحصل أثناءها على شهادة 

الدكتوراة في مجال الكيمياء الحيوية، 

وبدأ حياته المهنية كمتخصص في 

مرحلــة ما بعــد الدكتــوراة في علم 

األعصاب في المعهد التكنولوجي في 

زيورخ (ETH)، وعين محاضراً وباحثاً 

كبيراً في هذا المعهد في مجال الطرق 

الجديدة لفحص السمومية، ثم أستاذاً 

مساعداً في هندسة األنسجة.

يعمل البروفيســور ســعد حالياً على 

العربــي  الطــب  وتحديــث  علمنــة 

اإلســالمي، ونال عــدة جوائز علمية 

منهــا: جائزة أفضل بحــث في الطب 

ــز  المكمــل عــام 2010، حيــث تتركّ

علــى  الحاليــة  البحثيــة  أنشــطته 

التقييمات في المختبر لدور الوسائط 

المناعية في اآلثار الملحوظة المضادة 

الســكري،  ومكافحــة  لاللتهابــات، 

ومكافحــة الســرطان مــن النباتــات 

الطبية. وتتجلّى أهمية مســاهماته 

البحثيــة فــي العدد المرتفع نســبياً 

منشــوراته  من  االستشــهادات  مــن 

من قبل المجموعات الدولية (حوالي 

الــى  باإلضافــة  استشــهاد)   4300

مشــاركاته الدولية. عــالوة علىما 

ذكــر، دعي البروفيســور ســعد من 

قبل دار النشر المرموقة جون وايلي 

إلــى كتابــة كتابــاً بعنــوان «الطــب 

العشــبي العربي واإلسالمي»، هذا 

هــو أول كتــاب أكاديمــي فــي هــذا 

المجال، يستكشف فيه جوانب الطب 

العشبي العربي باستخدام المسوحات 

األصليــة التي  االثنوفارماكولوجيــة 

أجرتها مجموعتــه في منطقة البحر 

األبيض المتوسط، وتناقش الجوانب 

األدويــة  واســتخدامات  التاريخيــة 

العشبية العربية اإلسالمية التقليدية.
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 الرئيس األلماني: نحن وسط خطر اندالع حرب في أوروبا الشرقية
* واشنطن تؤكد مجددا: اجتياح روسي ألوكرانيا ممكن في "أي وقت"* اوكرانيا تبقي مجالها الجوي مفتوحا والدعوات إلى مغادرتها تزداد * التوتر يزيد الشكوك في أسواق القمح

عواصم- أ.ف.ب- رويترز- أشــار الرئيس األلماني بوضوح 

أمــس األحــد الى أن موســكو تتحمــل "مســؤولية" خطر 

"الحرب" في أوروبا بســبب التوتر بشــأن أوكرانيا، محاوال 

توضيح موقف بالده التي تتهم في الكثير من األحيان بانها 

متساهلة جدا حيال موسكو.

وقال الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير "أوجه نداء للرئيس 

(الروســي فالديمير) بوتين: فك الخناق عن عنق أوكرانيا! 

وابحث معنا عن وسيلة للحفاظ على السالم في أوروبا".

وأدلى الرئيس بهذه التصريحات يوم إعادة انتخابه لوالية 

من خمس سنوات وعشية زيارة موضع ترقب كبير لكييف 

وموسكو يقوم بها المستشار األلماني أوالف شولتس الذي 

حذر من أن الغرب سيفرض عقوبات "فورا" على روسيا إذا 

اجتاحت أوكرانيا.

منصب الرئيس األلماني فخري عموما لكن تصريحات من 

يشغل هذا المنصب ويشكل سلطة معنوية وطنية تحظى 

باحترام شديد، تترك تأثيرا في البالد وخارجها.

وقــال الرئيس األلماني "نحن وســط خطــر اندالع صراع 

عســكري، حرب فــي أوروبــا الشــرقية، وروســيا تتحمل 

مسؤولية ذلك".

وكان شتاينماير االشتراكي الديمقراطي المقرب من أوالف 

شــولتس يتحــدث بعيد انتخابــه لوالية ثانيــة من خمس 

ســنوات بغالبية ســاحقة من قبل هيئة انتخابية شــكلت 

خصيصــا لذلك تضــم نوابا وعددا كبيرا من المســؤولين 

المحليين المنتخبين وقادة سابقين باإلضافة إلى شخصيات 

من المجتمع المدني.

ونــال 1045 صوتــا من أصل 1045 صوتا تــم اإلدالء بها، 

بحيث حظي بدعم كل األحزاب الكبرى من يســار الوسط 

ويمين الوسط.

وتحــدث شــتاينماير الذي كان وزير خارجيــة اللمانيا مدى 

سنوات عديدة، عن "تباعد" متزايد لروسيا عن أوروبا داعيا 

الى إبداء حزم.

وقال وســط التصفيق "كما هو واضح، الســالم ليس أمرا 

سهال، يجب أن نعمل بجد للحفاظ عليه، عبر الحوار، لكن 

عنــد الضرورة، عبر قول األمــور بوضوح وعبر إظهار ردع 

وعزيمة".

وشــكل ذلك بالنسبة إليه ردا على االنتقادات العديدة في 

األسابيع الماضية لموقف برلين حيال موسكو والذي اعتبر 

غير واضح، ولعدم إرسالها مساعدات، خصوصا عسكرية، 

الى أوكرانيا.

وقــال الســفير األوكراني فــي برلين أندريــه ميلنيك في 

مقابلة مع اإلذاعة العامة األلمانية أمس "حان الوقت لتتخلى 

ألمانيــا عــن منظارها الروســي في قيادة سياســتها تجاه 

أوكرانيا ألنه يشوش رؤيتها". واضاف "إما تقرر مساعدتنا، 

وإما تتركنا لمصيرنا".

وفي ســياق تصريحات الرئيس األلماني، أبدى شــولتس 

أيضــا حزما قبــل توجهه الى كييف اليــوم االثنين ثم الى 

موسكو غدا الثالثاء.

وقال المستشار للصحفيين بعد انتخاب الرئيس األلماني 

إنه "في حال شــن عدوان عســكري على أوكرانيا يعرض 

ســيادتها ووحدة وسالمة أراضيها للخطر، سيقود هذا إلى 

عقوبات قاسية أعددناها بصورة دقيقة ويمكننا تنفيذها 

فورا مع حلفائنا في أوروبا وداخل الحلف األطلسي".

وعبر عن قلق من "تهديد جدي جدا للسالم" في أوروبا.

وفــي داللة على قلــق برلمــان المتزايد، أقــر مصدر في 

الحكومة األلمانية لم يشــأ كشــف هويته بان قلق ألمانيا 

ازداد حيال احتمال حصول اجتياح.

وضع "حرج"

وقــال إن التوتر بين روســيا وأوكرانيا بلغ نقطة "حرجة". 

واضــاف المصــدر "ازداد قلقنــا .. نعتقــد أن الوضع حرج، 

خطيــر جــدا"، فيما تتصاعــد المخاوف من هجوم روســي 

وشــيك ألوكرانيا. وكان يشير إلى تحذيرات واشنطن التي 

تستند حسب السلطات األميركية إلى عناصر جمعتها أجهزة 

االستخبارات. وأضاف "العديد من العناصر تشير، بطريقة 

مقلقة جدا، إلى صحة المخاوف الحالية.

ورغــم ذلك ال تــزال الحكومــة األلمانية ترفض تســليم 

أوكرانيا أســلحة "فتاكة" متمسكة بالسياسة المتبعة في 

هذا المجال منذ فترة ما بعد الحرب والقاضية بعدم تصدير 

السالح إلى مناطق النزاع.

فــي المقابل، قال المصدر ان برلين مســتعدة للنظر في 

مطلب أوكرانيا الحصول على معدات للرؤية الليلية.

ويمكــن أن تعلن ألمانيا زيادة في مســاعدتها االقتصادية 

الثنائية الوكرانيا. وســبق ان قدمــت لها ملياري يورو منذ 

ضم موســكو شــبه جزيرة القرم في عام 2014. وتطالب 

كييف بمساعدات تبلغ "مليارات اليورو".

اوكرانيا تبقي مجالها الجوي مفتوحا 

وتعهــدت الحكومــة األوكرانية أمس إبقــاء مجالها الجوي 

مفتوحا رغم مخاوف الغربيين من مخاطر هجوم روسي.

وقالت وزارة البنى التحتية في بيان نشرته على صفحتها 

على فيسبوك "يبقى المجال الجوي فوق أوكرانيا مفتوحا، 

في حين تعمل الســلطات على درء المخاطر عن شــركات 

الطيران".

وأعلنت شركة الطيران الهولندية "كاي إل إم" السبت تعليق 

كل رحالتها في المجال الجوي األوكراني حتى إشعار آخر، 

فــي مواجهة المخاطر المتزايدة. وألغت رحلة كانت مقررة 

مساء السبت.

ولم تعد الشركة تحلق فوق أجواء شرق أوكرانيا منذ تحطم 

الطائرة MH17 التي كانت تربط أمســتردام بكوااللمبور 

وأسقطت في هذه المنطقة في 17 تموز/يوليو 2014 ، مما 

أسفر عن مقتل 283 راكبا و15 من أفراد الطاقم. ولطالما 

نفت موسكو أي تورط لها.

في المقابل، تواصل الخطوط الجوية الفرنســية، العضو 

في التحالف نفسه، برنامج رحالتها بين فرنسا وأوكرانيا، 

بواقع "رحلتين أســبوعيا، الثالثــاء واألحد"، وفق ما ذكرت 

متحدثة أمس لوكالة فرانس برس.

ولمواكبــة الطلــب المتزايد المحتمل، نظــرا إللغاء رحالت 

الشــركات األخرى، عمدت الخطوط الجوية الفرنسية إلى 

 ،A321 زيادة ســعة الرحالت" باستخدام طائرات إيرباص"

بدال من طائرات A319 األقل سعة.

وضع "بالغ الخطورة" 

وال يبــدو الوضع مطمئنا مع وجود 130 ألف جندي روســي 

متمركزين على طول الحدود األوكرانية وينفذون تدريبات 

عسكرية واسعة، وعدم التوصل حتى اآلن إلى تخفيف حدة 

التوتر عبر السبل الدبلوماسية.

وقــال وزير الدفاع البريطاني بن واالس أمس إن في هذه 

األزمــة "شــيئا من رائحة ميونيخ في األجواء"، في إشــارة 

إلى االتفاق الذي أبرم عام 1938 مع ألمانيا النازية والذي 

فشــل في تجنب الحــرب العالمية الثانية، األمــر الذي أثار 

استياء أوكرانيا.

فقــد انتقد ســفير أوكرانيا فــي لندن فاديم بريســتايكو 

اســتخدام هــذه التعابير معتبــرا أن "الوقت ليس مناســبا 

إلهانة شــركائنا في العالم" في ظــل "حالة من الهلع في 

كل مكان، ليس في أذهان الناس فحسب بل في األسواق 

المالية أيضا".

وكان السفير الروسي في السويد الدبلوماسي المخضرم 

فيكتــور تاتارنتســيف، صــرح فــي مقابلــة مــع صحيفة 

افتونبالديــت الســويدية أن بــالده "ال تكتــرث" لمخاطــر 

العقوبات الغربية. واضاف انه على العكس من ذلك "كلما 

ازداد الضغط الغربي على روسيا، كان الرد الروسي أقوى".

واعربت روســيا، من جهة أخرى، عن "قلقها" حيال "نقل" 

موظفيــن فــي منظمة األمــن والتعــاون فــي أوروبا من 

أوكرانيا.

وتضم منظمة األمن والتعاون في أوروبا 57 دولة من أوروبا 

وآســيا وأميركا الشــمالية، بينها الواليات المتحدة وروسيا 

وبعض دول أوروبا الغربية، بهدف تعزيز الحوار والتعاون 

في القضايا األمنية.

واتهمــت الخارجيــة الروســية بعثة هــذه المنظمــة بأنها 

"انجذبت عمدا إلى االرهاب العسكري الذي أثارته واشنطن 

واستخدمته أداة استفزاز محتمل" عبر سحب الموظفين.

"االجتياح ممكن في أي وقت"

وأكد مسؤولون أميركيون كبار مجددا أمس أن الروس قد 

يهاجمون أوكرانيا "في أي وقت"، وذلك غداة اتصال هاتفي 

بيــن الرئيســين األميركي جو بايدن والروســي فالديمير 

بوتين لم تنتج منه بوادر "تفاؤل" حسب قولهم.

وقال الناطق باسم البنتاغون جون كيربي لشبكة "فوكس" 

إن االتصال الهاتفي بين الرئيسين "لم يظهر بالتأكيد أن 

األمور تســير فــي االتجاه الصحيح" مضيفــا "ليس هناك 

أي مؤشــر الى أن لدى بوتين النية لتهدئة التوتر". وأضاف 

"نعتقــد أن عمال عســكريا كبيرا يمكــن أن يحصل في أي 

وقت".

من جهته، قال مستشــار األمن القومي في البيت األبيض 

جايك ســوليفان لشبكة "سي ان ان" إنه "منذ عشرة أيام، 

الحظنا تســارعا في تعزيزات القوات الروسية وتموضعها 

أكثر قــرب الحدود، ويمكن ان يحصل عمل عســكري في 

وقت سريع جدا".

وأضــاف أن الهجوم "يمكن أن يحدث هذا األســبوع" قائال: 

"مــن المرجح أن يبدأ بضربــات صاروخية وقصف مكثف" 

تليه "تحركات للقوات البرية". وتابع سوليفان "ما زال من 

الممكن أن يختار فالديمير بوتين الطريق الدبلوماســي"، 

لكنه اضاف "أنا ال أقرأ أفكاره".

وردا على ســؤال حول التحفظــات التي عبر عنها الرئيس 

األوكراني الذي اعتبر ان التحذيرات من هجوم روسي "تثير 

الهلع"، قال إن واشنطن قررت مشاركة تحليالتها علنا "لمنع 

روسيا من مباغتة أوكرانيا والعالم".

دعوات متزايدة لمغادرة اوكرانيا

ودعت عــدة دول رعاياهــا إلى مغادرة أوكرانيا، وســحبت 

أطقمها الدبلوماسية أو خفضت من حضورها.

ومــن بين الدول التي دعت رعاياهــا إلى مغادرة أوكرانيا، 

الواليات المتحدة، ألمانيا، ايطاليا، المملكة المتحدة، بلجيكا، 

لوكســمبورغ، هولنــدا، كندا، النرويج، اســتونيا، ليتوانيا، 

اســتراليا، اليابان، اســرائيل، المملكة العربية السعودية، 

واإلمارات العربية المتحدة.

ونصحت فرنســا بعدم التوجه إلى المناطق الحدودية في 

الشــمال والشــرق، ولكن مــن دون أن تدعــو رعاياها إلى 

المغادرة. كذلك أوصت رومانيا المحاذية ألوكرانيا "بشدة" 

رعاياهــا بتفادي التنقالت داخل أوكرانيا، وبـ"إعادة تقييم 

ضرورة البقاء" في البالد.

واستدعت موسكو قســما من طاقمها الدبلوماسي، قائلة 

إنها تخشى من "استفزازات".

وأمرت الواليات المتحدة بمغادرة معظم موظفي سفارتها 

في كييف، معتبرة أن "غزوا روسيا قد يبدأ في أي لحظة". 

وتبقي الســفارة حضورا قنصليا صغيرا في الفيف (غرب 

أوكرانيا).

وأغلقت كندا مؤقتا سفارتها في كييف ونقلت أنشطتها إلى 

مكتب في الفيف. كذلك اجبت اســتراليا آخر دبلوماســييها 

من كييف.

ونصحــت مؤسســات االتحــاد األوروبــي موظفيهــا غيــر 

األساسيين في ممثليتها في كييف بمغادرة أوكرانيا والعمل 

عن بعد من خارج البلد. وقررت رومانيا ســحب الموظفين 

غير األساسيين من سفارتها في كييف.

كذلــك، قــررت اســرائيل "إجالء عائــالت الدبلوماســيين 

والعاملين في سفارتها".

 

تعليق التأمين 

واضطــرت طائرة تابعة لشــركة "ســكاي أب" األوكرانية 

تجري رحالت بين أرخبيل ماديرا في البرتغال وكييف، إلى 

الهبوط الســبت في تشيسيسناو في مولدافيا بعدما منع 

مالك الطائرة دخولها المجال الجوي األوكراني.

وأبلغت كبرى شركات التأمين شركات الطيران األوكرانية 

الســبت أنها ســتعلق التأمين على الطائــرات التي تقوم 

برحــالت عبر المجال الجــوي األوكراني لمدة 48 ســاعة 

بســبب ارتفاع مخاطر األعمال العدائية، بحســب شــركة 

"سكاي أب".

وقال المدير التنفيذي للشــركة ديمترو ســيروخوف "لقد 

أوقفنــا موقتا بيع التذاكر للرحالت الجوية من 14 إلى 16 

شباط/فبراير 2022".

وأقرت الحكومة األوكرانية بأن المشــكلة يمكن أن يكون 

مصدرها شركات التأمين.

واعلــن كيريلو تيموشــينكو المســؤول في الرئاســة أن 

"أوكرانيا مســتعدة لدعم شــركات النقل الجوي وســيتم 

اتخاذ القرارات الحكومية الضرورية قريبا".

وقــال وزير البنى التحتية الكســندر كوبراكوف في بيان 

"إذا لزم األمر، ســتؤمن الســلطات عــودة كل المواطنين 

األوكرانيين من الخارج".

البابا يقود حشودا في صالة من أجل السالم 

وقاد البابا فرنســيس أمس حشــودا في ساحة القديس 

بطرس في صالة صامتة من أجل أوكرانيا، مناشدا ضمائر 

السياسيين السعي من أجل تحقيق السالم في البالد.

وقال البابا، الذي وجه نداءات كثيرة من أجل الســالم في 

أوكرانيا ودعا الشهر الماضي إلى يوم عالمي للصالة من 

أجل السالم "األخبار من أوكرانيا مقلقة للغاية". وأضاف 

"دعونــا نصلي في صمت". وســاد الحشــد الصمت لنحو 

نصف دقيقة.

شكوك في أسواق القمح

ونقلت وكالة أنباء الشــرق األوســط عن وزيــر التموين 

المصري علي المصيلحي قوله أمس إن توتر األوضاع بين 

روسيا وأوكرانيا، وهما أكبر دولتين مصدرتين للقمح في 

العالم، يزيد حالة عدم اليقين في السوق، مشيرا إلى أن 

الحكومة تعمل حاليا على عدة إجراءات وقائية.

ونســبت الوكالة إلى المصيلحي قوله إن الحكومة عملت 

علــى تنويع مصادر اســتيراد القمح في مســعى لتأمين 

احتياطياتها االستراتيجية. وأضاف أن الدراسات فيما يتعلق 

بالتحوط من تقلبات أسواق القمح ال تزال جارية.

وقال المصيلحي "إن وجود المناوشات بين أكبر مصدري 

القمــح والغالل في العالم يثير حالة من عدم اليقين في 

الســوق". وأضــاف "تم تشــكيل لجنة فــي وزارة المالية 

لدراسة سياسات التحوط وسيتم استكمال المناقشات مع 

بداية الشــهر المقبل بحيث يتم بحث جدوى هذا اإلجراء 

من عدمه".

وأوضح أن احتياطيات مصر االستراتيجية حاليا من القمح 

تكفي تغطية 5 4- أشهر.

وتوضــح بيانات من اثنين من التجار اإلقليميين أن مصر 

التــي تعد من أكبر مســتوردي القمح في العالم اشــترت 

حوالــي 50 فــي المئة من مشــترياتها من القمــح العام 

الماضي من روسيا وحوالي 30 في المئة من أوكرانيا.

وعملت الهيئة العامة للسلع التموينية، التي تتولى شراء 

الحبوب للدولة، على تنويع مصادر القمح ومؤخرا اعتمدت 

إنتاج التفيا من القمح كمنشأ جديد لالستيراد في نوفمبر/ 

تشرين الثاني.

كما تدرس الحكومة إصالح برنامج دعم الســلع الغذائية 

المعمول به منذ عشرات السنين ويوفر الخبز يوميا لنحو 

ثلثي السكان.

ويكلف هــذا البرنامج الحكومة حوالــي 5.5 مليار دوالر، 

ومــن المتوقع وفقا لبيانات وزارة المالية أن يؤدي ارتفاع 

أسعار القمح إلى زيادة الدعم 763 مليون دوالر في موازنة 

.2022 - 2021

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في كانون 

األول إن مصر لــم تعد معزولة عن الضغوط التضخمية 

العالميــة مضيفا أن الوقت حان إلعادة النظر في برنامج 

الدعم.

 اإلعدام شنقا لضابط ومخبر تسببا بمقتل 20 شخصا خالل عملية أمنية

القضاء العراقي يحكم باستبعاد هوشيار زيباري نهائيا عن الترشح الرئاسي
بغداد- أ.ف.ب- أصدرت المحكمة االتحادية في العراق، اعلى سلطة قضائية 

في البالد، أمس االحد قرارا باســتبعاد هوشــيار زيباري نهائيا عن الترشــح 

النتخابات رئاسة الجمهورية بعد تعرضه التهامات بالفساد.

ونقل بيان رسمي صادر عن المحكمة "الحكم بعدم صحة قرار مجلس النواب 

بالموافقة على قبول ترشــيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية .. 

والغائه وعدم قبول تشريحه مستقبال".

مــن جانبه، قال زيباري خــالل مؤتمر صحفي عقب صــدور القرار "تفاجأنا 

بقرار المحكمة االتحادية الستبعادنا في حق الترشح، نحن نحترم القضاء .. 

صار غبن بحقنا وظلم وتعســف في أقرار العدالة". وتابع "هذا القرار مبيت 

ومسيس".

وكانت المحكمة االتحادية في العراق قررت االسبوع الماضي تعليق ترشيح 

زيبــاري "مؤقتا"، عشــية جلســة للبرلمان مخصصة النتخــاب رئيس جديد 

للجمهورية، في اقتراع كان الوزير الكردي السابق من أبرز المرشحين فيه.

وجاء هذا القرار بعد تقديم نواب دعوى للمحكمة تطالب بإلغاء ترشيح زيباري.

ورأى المتقدمون بالدعوى أن زيباري، أحد أبرز الوجوه السياسية الكردية في 

العراق خالل حقبة ما بعد ســقوط نظام صدام حســين عام 2003، ال يلبي 

الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية، ومنها أن يكون "حسن 

السمعة واالستقامة"، حسب نسخة من نص الدعوى وقرار المحكمة اللذين 

نشرتهما وكالة األنباء العراقية الرسمية.

وقدم هؤالء أســبابا مســاندة، بينها قرار البرلمان ســحب الثقة من زيباري 

عــام 2016 عندمــا كان وزيرا للماليــة على خلفية "اتهامات تتعلق بفســاد 

مالي وإداري". واضاف زيباري "دفعنا كل الدفوعات، كل القضايا التي أثيرت 

وبالنزاهة بالمحاكم كلها اغلقناها". وتابع "ســيرتنا وسلوكنا أنظف وأنصع 

من الثلج في أعلى قمة (جبل) في العراق وهي جبل حصاروس".

وتطرقت الدعوى الى قضيتين أخريين على األقل يرتبط بهما الوزير السابق 

البالغ 68 عاما، ال سيما خالل فترة توليه وزارة الخارجية.

وكان هوشــيار زيباري مرشــح الحزب الديمقراطي الكردســتاني، احد ابرز 

االحزاب السياسية الكردية الذي يتزعمه مسعود بارزاني، يحظى بدعم من 

مقتدى الصدر الذي يترأس الكتلة الصدرية التي فازت بأكبر عدد مقاعد في 

البرلمان. وشــغل زيباري مناصب وزارية عدة بيــن العامين 2003 و2016، 

أبرزها الخارجية على مدى عدة أعوام حتى 2014.

وكان مــن المقــرر أن ينتخب البرلمان عبر تصويــت أعضائه البالغ عددهم 

329 نائبا، رئيسا جديدا للجمهورية خلفا لبرهم صالح المرشح بدوره لوالية 

جديدة. لكن أرجئت الجلسة لعدم تحقق النصاب.

وقرر مجلس النواب األسبوع الماضي إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس 

الجمهورية بدون ان يحدد موعدا جديدا لالنتخاب أو يعلن عن قائمة المرشحين 

الجدد. وفي ما يتعلق بترشــيح شــخصية أخرى بدال منه، أكد زيباري خالل 

المؤتمر الصحفي عدم وجود أي مرشح جديد حتى اآلن للحزب الديمقراطي 

الكردســتاني. وتشــكل جلســة انتخاب رئيس الجمهورية أحــد أوجه األزمة 

السياســية الراهنــة في العــراق، والتي أعقبت االنتخابات التشــريعية التي 

جرت في تشــرين األول/أكتوبر 2021. ومنذ أول انتخابات متعددة شــهدتها 

البالد في 2005 ونظمت بعد الغزو األميركي في 2003، يعود منصب رئيس 

الجمهورية تقليديا الى األكراد، بينما يتولى الشــيعة رئاسة الوزراء والسنة 

رئاسة مجلس النواب.

 اإلعدام شنقا لضابط ومخبر 

مــن جانب آخــر، اصــدرت محكمة جنايــات بابل جنــوب بغــداد أمس حكما 

باإلعدام بحق ضابط برتبة مقدم ومخبر على خلفية عملية أمنية استندت 

الى معلومات كاذبة وانتهت بمقتل عشرين شخصا من عائلة واحدة بينهم 

أطفال. والحكم الذي صدر قابل للتمييز، حسب مصدر قضائي في محكمة 

جنايات بابل مطلع على القضية التي اقيل على اثرها قائد شرطة المحافظة 

واوقف عدد من الضباط. وقعت الفاجعة في كانون األول/ديسمبر الفائت في 

قرية الرشايد في منطقة جبلة وسط العراق، حين داهمت قوة مشتركة من 

االستخبارات والمهمات الخاصة منزال بحثا عن مطلوبين اثنين يعتقد أنهما 

متهمان بـ"اإلرهاب". وبعدها، اوضح القضاء العراقي أن "مخبرا" هو ابن أخ 

أحد الضحايا، تقدم بـ"إخبار كاذب نتيجة خالفات عائلية .. حيث أدلى بمعلومات 

غيــر صحيحة لألجهزة األمنية مدعيا وجود إرهابيين مطلوبين.. ليتم دهم 

منزله من قبل األجهزة األمنية". وحسب بيان رسمي لمجلس القضاء نشرته 

وكالة األنباء العراقية أمس، "أصدرت محكمة جنايات بابل حكما باإلعدام شنقا 

حتى الموت بحق اثنين من المتهمين دينا بارتكاب الجريمة".

وأورد البيان ان "المتهمين الباقين ستتم محاكمتهم في وقت الحق".

وقــال مصدر في محكمة الجنايات لفرانس بــرس إن المحكومين باالعدام 

هما مقدم في االستخبارات في الداخلية والمخبر الذي قدم معلومات كاذبة.

واوضــح أن 18 متهما آخرين ينتظــرون محاكمتهم في هذه القضية بينهم 

عناصر في قوات االمن.
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يجب صد اإلرهاب اليهودي
فــة  و لمعر ا عــة  لمجمو ا

التــالل»  باســم «شــبيبة 

نمت في الســنوات االخيرة 

واصبحــت ظاهــرة خبيثــة 

للجريمة القومية المتطرفة 

اليهودية، التي حســب كل 

خصائص  مثل  االمتحانات 

لتنظيــم  ا و ط  لنشــا ا

مــع  تتوافــق  والوســائل، 

تعريف االرهاب.

نشــاطات هــذه المجموعة 

ارضيــة  علــى  المزدهــرة 

مــن  ومســمدة  خصبــة 

الدعــم العلنــي والســري مــن قبل 

جهــات متطرفة، بما فــي ذلك قيادة 

سياســية وفكريــة ممأسســة والتي 

تعتبر االرهاب وســيلة شــرعية في 

اطــار النضال مــن اجل اقامــة دولة 

واحدة من البحر الى النهر. هذا حتى 

لــو بثمــن فقــدان الطابــع اليهودي 

– الديمقراطــي الســرائيل والمــس 

بمبادئ االخالق التي تقف في اساس 

وجودها. النفي والالمباالة في اوساط 

الجمهور اليهــودي، الى جانب ضعف 

وتردد المســتوى السياسي، تساهم 

في تعزيز هذه الظاهرة.

الحديث يدور عن 400 حادثة ارهابية 

فقــط فــي العــام 2021. صحيح أن 

الزعــران اليهود ليســوا هــم الدافع 

الرئيســي لعنف الفلسطينيين الذي 

توجد له دوافع كثيرة ومتنوعة، وايضا 

حجم االرهاب الشعبي اليهودي اصغر 

مــن «االرهــاب» الفلســطيني، لكن 

االرهــاب اليهــودي هو مثــل الوقود 

الموجــود فــي محــركات «االرهاب» 

الفلسطيني. هو يحتاج الى ردود من 

يجبون  الذين  الفلســطينيين،  جانب 

اكثر من مرة أرواح يهود ابرياء. العنف 

الشــعور  يعزز  الفلســطينيين  ضــد 

لديهــم بعــدم وجــود حمايــة، وهذا 

الشعور يسرع اكثر اختيارهم لطريق 

«االرهاب».

اضافــة الى ذلك، المواجهات العنيفة 

والفلســطينيين  بين المســتوطنين 

وســلوك جنــود الجيش االســرائيلي 

هــذه  ويراقبــون  يقفــون  الذيــن 

المواجهــات، يوجد لهــا تأثير مزدوج. 

الجيــش  ردع  قــوة  تضعــف  فهــي 

وتزيد شــجاعة من ينفذون العمليات 

«االرهابية» الفلسطينية.

يمكــن بالطبع عالج هــذه الظاهرة، 

لكن مــن اجل ذلك مطلوب سياســة 

واضحــة وراســخة وحازمــة، وليس 

شعارات صهيونية جوفاء. التردد فقط 

يوفر لالرهاب اليهودي الدعم ويغذي 

«االرهاب» الفلسطيني.

23 حكومــة عادت وقــررت منذ العام 

1967 بأن مناطق «يهودا والسامرة» 

تتم السيطرة عليها من قبل اسرائيل 

علــى اعتبار أنها تقــع تحت االحتالل 

العســكري. المعنى القانوني هو أنه 

لقائد المنطقة الوســطى، المسؤول 

العسكري عن المنطقة، جميع األدوات 

المطلوبــة لمعالجة هــذه الظاهرة، 

حتــى ابعد مــن االدوات التــي توجد 

لدى سلطة انفاذ القانون داخل حدود 

الدولة.

تقرير لجنة شــمغار التي حققت في 

مذبحة الحرم االبراهيمي في 1994، 

والتقارير التي جاءت بعدها، اشــارت 

الــى أن توقــف جهاز انفــاذ القانون، 

ســواء المدني أو العســكري، كجسم 

رادع في مناطق «يهودا والســامرة». 

يجــب البــدء فــي اســتخدام االدوات 

والصالحيــات التي يعطيهــا القانون 

للقــادة فــي الميــدان، بما فــي ذلك 

فرض قيــود على الحركــة والتواجد 

في مناطــق متفجرة واغالق مناطق 

واصــدار اوامر وضع اليــد وابعاد عن 

المنطقة ألشــخاص افراد وجماعات، 

كما تقتضيه حالة الطوارئ.

الحديث ال يدور عــن فرض عقوبات 

علــى جمهور كامــل. بالعكس، هذه 

مناســبة لجمــع قيادة المســتوطنين 

تحــارب  كــي  الرســمية  القوميــة – 

الــى جانــب اذرع االمــن، وفي نفس 

الوقــت اســتخدام كل الوســائل ضد 

مــن ينفــذون العمليــات االرهابيــة، 

من اجــل العثور عليهــم واعتقالهم 

والتحقيق معهم ومعاقبتهم، بما في 

ذلك المس بميزانيات الجهات الداعمة 

للمشاغبين.

محظور ابقاء قادة الجيش والشرطة 

وحدهــم فــي المعركة. يجــب على 

الحكومــة اعطــاء القــادة توجيهــات 

الصالحيات  كامل  الستخدام  واضحة 

واالدوات الموجودة تحت تصرفهم في 

اطار القانون لصد االرهاب اليهودي، 

والوقوف من خلفهم عندما يقومون 

بتطبيق هــذه التعليمات. فقط بهذا 

الشكل ربما يمكننا تأجيل وحتى منع 

اندالع االنتفاضة القادمة.

العيش في ظل قانون المواطنة.. عقاب جماعي
الــى  والدخــول  المواطنــة  قانــون 

اسرائيل (احكام مؤقتة)، مر بالقراءة 

االولى في االســبوع الماضي. ومن 

ذلــك الحين هو يتصــدر العناوين. 

القانــون الــذي يســمى «قانون لم 

شــمل العائالت» بدأ طريقه كقرار 

االنتفاضــة  ذروة  فــي  حكومــي 

الثانيــة في 2002، واســتهدف منع 

اســرائيليين متزوجين من ســكان 

من المناطق من العيش معهم في 

اسرائيل، ألسباب ديمغرافية.

في العــام 2003 قرار الحكومة تم 

ســنه كقانون احــكام مؤقتة، هذه 

المــرة بذريعة امنية. بســبب االنتقــاد الالذع 

للمحكمــة العليا تــم تخفيف القانــون بحيث 

سمح لهؤالء االزواج بالعيش معا في اسرائيل، 

لكن بقيود. ســريان هذا القانون تم تمديده 

كل ســنة الى أن صوتت الكنيســت في صيف 

2021 ضد تمديد سريانه. اآلن تمت المصادقة 

بالقــراءة االولــى علــى قانون يشــبه تقريبا 

بصيغته القانون الذي استمر سريانه 19 سنة، 

بل اضيفت اليه قيود اخرى.

انتهــاء ســريان القانون ومحاولــة احيائه اثار 

دعوات من اليمين ومن اليسار وهم يهددون 

بضعضعة اســتقرار االئتــالف. ولكن معظم 

االسرائيليين، الذين يؤيدون القانون والذين 

يعارضونــه، ال يعرفون مــا هو معناه الفعلي 

وكيف هي حياة الذين تسري قيوده عليهم.

القانون ال يمنع سكان المناطق المتزوجين من 

اسرائيليين من العيش في اسرائيل. ميزته هي 

أنه يخلق تمييز بين ازواج اسرائيليين وسكان 

مناطق وبين ازواج اسرائيليين واجانب آخرين. 

اذا تزوجــت من مواطن اجنبــي من المغرب أو 

من هولندا أو من اليابان، هو يستطيع العيش 

معي في اسرائيل. وبعد فترة اختبار سيحصل 

على الجنســية تعطيه حقوق اجتماعية تشبه 

حقــوق مواطني الدولة. ومــن اجل التأكد من 

أن األمــر ال يتعلق بعالقة وهمية فانه ســيتم 

فحص زواجنا من قبل ســلطة الســكان لبضع 

ســنوات، في نهايتها هو سيحصل على مكانة 

دائمة. بعد ذلك نحن ال نحتاج الى تقديم تقرير 

للدولة، وايضا اذا تطلقنا فان مكانته كمواطن 

لن تســحب منه. نفس المكانــة المؤقتة التي 

تعطــي حقوق لفتــرة االختبــار، تعطى ايضا 

ألجانــب آخرين مثــل طالب اجانــب وموظفي 

المؤسسات الدينية.

االمر ليس هكذا بخصوص ســكان المناطق. 

فحتى بعــد فحص الجهات األمنية الذي يقرر 

عــدم وجــود خطــر، والمصادقة علــى طلب 

العيــش فــي اســرائيل، هم يحصلــون على 

تصاريــح عســكرية ال تعطيهــم أي حقــوق 

اجتماعيــة. اضافــة الــى ذلك، القانــون يمنع 

اســتكمال العمليــة والعائالت مطلــوب منها 

الذهاب كل ســنة الى مكتب ســلطة السكان 

من اجل تمديد سريان االقامة.

 القانون بالصيغة السابقة جمد مكانة جميع 

مــن قدموا طلبــات قبل بدء ســريان مفعول 

القانــون. ونتيجــة ذلــك هي أن االشــخاص 

الذيــن تزوجوا في التســعينيات يوجدون منذ 

عشــرين ســنة تقريبــا تحــت رقابة ســلطة 

السكان. اشخاص في الخمسينيات والستينيات 

والســبعينيات والذين يعيشــون في اسرائيل 

 منذ بضعة عقود، يعيشــون في وضع متدن

ال يمنحهم حقوق اساسية. من المهم التأكيد 

علــى أنه لــو أن هؤالء كانوا يشــكلون خطرا 

علــى أمــن الدولــة لمــا كانــوا حصلــوا على 

مكانتهم أبدا. هم ال يســتحقون مخصصات، 

هــم يجدون صعوبة في كســب الرزق ويحق 

لهم تأمين صحي أدنى واغلى. يمكن ســحب 

االقامة منهم بذرائع بيروقراطية، وايضا بعد 

عشرات السنين هم يمكن أن يجدوا انفسهم 

بدون مكانة ألسباب تافهة.

اضافــة الى ذلــك، القانــون يضع قيــود على 

تســجيل االوالد. فهو يفــرق بين االوالد الذين 

ســجلوا قبــل عمــر 14 ســنة وبعــده. االوائل 

ســيحصلون على مكانــة الوالد االســرائيلي. 

االواخر ســيحصلون على تصاريح عســكرية 

دون أي امكانية لتحســين مكانتهم والحصول 

على حقوق فيما بعد. من ناحية حقوق االنسان 

يمكن أن تولد في اسرائيل لوالد اسرائيلي وأن 

يكبر ويعيش هنا كل حياته، لكن اذا تم تقديم 

الطلب بعد عمر الـ 14 سنة وتم تصنيفه كأحد 

سكان المناطق فانه لن يحصل في أي يوم على 

وضــع يعطيه حقوق. هناك عدد غير قليل من 

هؤالء الفتيان، واحيانا اخوتهم الصغار حصلوا 

علــى وضــع دائم يشــمل الحقــوق، في حين 

أنهم هــم االكبر منهم ســيكونون الوحيدين 

في العائلة في وضع متدن. احدى زبائننا التي 

انهــت تعلم الصيدلة بامتياز طلبت التســجيل 

للقب الثاني. ولكن لم يســمح لها بذلك بسبب 

طبيعة وضعها. هؤالء الشباب الذين ولدوا في 

اسرائيل وعاشوا فيها منذ الوالدة يتم تقييدهم 

من ناحية العمل، وال يمكنهم العمل في مهن 

العمل فيها مشروط بالحصول على وضع، بما 

في ذلك الطب والمحاماة. وهذا الى األبد، دون 

أي أمل لتحسين المكانة وتطويرها.

طوال الـ 19 سنة التي فيها كان يسري قانون 

لم شــمل العائالت الســابق لفتــت المحكمة 

العليــا مرة تلو االخرى االنتباه بأنه يجب على 

الدولة ايجاد حل يمنع ســلب حقوق متواصل 

ألشخاص تم فحص قضيتهم ولم يتم تقديم 

أي ادعاءات امنية ضدهم. ورغم ذلك، صيغة 

القانــون الجديد لم تخفــف فقط الوضع، بل 

حتى فاقمته عن طريق وضع حصص العطاء 

المكانة من قبل لجنة استثناءات. اللجنة التي 

اســتهدفت تســوية مكانــة األيتــام واالرامل 

والمرضى واعطاءهــم حقوق اخرى، يمكنها 

فعل ذلك في حاالت قليلة ومحدودة.

عضوة الكنيســت ميــراف ميخائيل من حزب 

العمــل بــررت دعم حزبهــا للقانــون بهدفه 

االمنــي. ولكن ما هو الهــدف االمني في منع 

مخصصات الشــيخوخة عن مسنين يعيشون 

في اســرائيل؟ ما هو الهــدف االمني في منع 

اطفــال تربوا هنا من دراســة الطب؟ القانون 

ال يمنــع ســكان المناطــق مــن العيــش في 

اســرائيل طالما تم االثبات بأنهم ال يشكلون 

خطــرا امنيا. بل يمنــع الحقوق عن الذين تم 

االعتــراف بأنهــم ال يشــكلون أي خطر على 

الجمهــور وســمح لهم العيش في اســرائيل. 

القانــون يحول الفقــراء الى اكثــر فقرا ألنه 

يمنــع عنهم مــن الخدمــات التي اســتهدفت 

تقليص الفجــوات االجتماعية ويمنع األقوياء 

من التقــدم ألنه يقيد مشــاركتهم في مهن 

تقضــي مكانة في اســرائيل. مرة اخرى، كل 

ذلك فيما يتعلق بأشخاص تم فحصهم ووجد 

أنهم ال يشــكلون أي خطر علــى أمن الدولة. 

اذا لم يكن هذا عنصرية فأنا ال اعرف ما هي 

العنصرية. القانون هو عقاب جماعي لجمهور 

كامــل، يعاني من معاملة مهينة ومن ســلب 

حقــوق انســان وحقوق اساســية تقريبا مدة 

عشــرين ســنة، وهي حقوق تعطى لألجانب 

فــي ظروف مشــابهة. ال يوجد لهــذا القانون 

مكان في كتــاب القوانين، وكان من األفضل 

لالحزاب التي نقشت على رايتها قيم ليبرالية 

أن تمنع تمريره.

يهود بريطانيا سيتنازلون بسرور عن حب سموتريتش
فــي  االولــى  للمــرة  أنــه  يبــدو 

تاريخهــا، اصدرت المنظمــة العليا 

وهــي  نيــة،  لبريطا ا ليهوديــة  ا

هيئــة محافظــة تجمــع باالســاس 

تجمعات ارثوذوكســية، بيانا باللغة 

العبريــة. هذا حدث لمناســبة زيارة 

«نحــن  ســموتريتش.  بتســلئيل 

نرفض المواقف المثيرة لالشمئزاز 

وااليديولوجيا التــي تثير الكراهية 

كتــب  ســموتريتش»،  لبتســلئيل 

في البيــان. «ويدعــو جميع اعضاء 

الجاليــة اليهوديــة البريطانية الى 

عدم استقباله».

صحيــح أن ســموتريتش حــاول االدعــاء بأن 

االمــر يتعلــق بأقلية تقدمية، لكــن منذ ذلك 

الحيــن انضم للبيان ايضا بني عكيفا وحركة 

همزراحي التابعة للصهيونية الدينية. يمكن 

اذا أن نقــرر بثقة بأن الفروع المختلفة ليهود 

بريطانيا تخرج عن اطوارها من اجل التوضيح 

لكل المجتمع البريطاني بأن ســموتريتش ال 

يمثلهم.

في الكنيســت ال يوجد اآلن أي شخص يحمل 

التفــوق اليهودي كوســام على صــدره مثل 

ســموتريتش باستثناء الشــذوذ الذي يسمى 

ايتمــار بن غبير. ســموتريتش حول نفســه 

الى نــوع مكثف من المتعصــب المتزمت، أي 

شخص يؤمن بتفوق العرق. الحديث يدور عن 

رؤية حتى في نظر المحافظين البريطانيين 

واالميركييــن تنســب لالســاميين والنازيين 

الجدد. القصد هو الى، ضمن اشخاص آخرين، 

جــزء من اتباع دونالد ترامب الذين يؤمنون بـ 

«نظرية االســتبدال»، االســتيراد من اليمين 

القومي المتطرف في فرنسا الذي يؤمن بأنه 

تجري عملية متعمدة الستبدال العرق االبيض 

المتفوق بيهود.

هاتــان العمليتان أدتا الى لحظة فيها منظمة 

عليــا يهودية تصرح بهذه الشــدة ضد عضو 

برلمان اســرائيلي. اوال، تغير االجيال. الجيل 

الشاب ليهود الشتات نما في داخل روح العصر 

وتعــرض فــي الجامعــات لالنتقــادات تتعلق 

بتوزيع السلطة والعنصرية وتجسيد نظريات 

ما بعد الكولونيالية. بالنسبة لهذا الجيل فانه 

بدال مــن أن يكون من يمثلون اســرائيل نور 

لالغيار، جزء منهم مثل سموتريتش وامثاله، 

تحولــوا الى ظــالم لليهود وهو ســبب الخزي 

والخوف.

ألن الترتيــب الصحيــح لالمور هــو أن الجيل 

الشاب يحدث تغيير في التوجه والجيل المسن 

يكيــف نفســه، فانــه لــم يبــق للمحافظين 

اليهــود أي خيــار ســوى ابعــاد انفســهم عن 

السموتريتشيين. وهذا فقط سيزداد ويشتد.

ولكــن هناك أمر آخر، يبدو أنه لم يســتوعب 

هنــا، وهو أن بنيامين نتنياهو اختار لنفســه 

كحليف اليمين القومي المتطرف، بدءا بترامب 

ومــرورا بفيكتــور اوربــان وانتهــاء بتياوش 

مورفايتسكي، الصديق لالساميين مكشوفين 

والذين تم دعمهم من قبل عنصريين والذين 

يهددون االقلية اليهودية في بالدهم. االرتفاع 

في الجرائم على خلفية السامية غير منفصلة 

عن موجة اليمين الشعبوية هذه. هذا ما حدث 

فــي الواليات المتحدة وهنغاريا وبولندا وعدد 

من الدول.

هذا االمر وصل ايضا الى بريطانيا. ببساطة، 

اليمين الشعبوي ربما كان حليف لنتنياهو ولكن 

ليس لليهود. اآلن الربط العلني بين شخص 

قومي متطرف اســرائيلي مثل ســموتريتش 

ويهود الشتات فقط يشعل االدعاء الالسامي 

القديــم بشــأن االخالص المــزدوج. وحقيقة 

اعالنــه بأنه ينــوي مناقشــة حاخامات «حول 

الهويــة اليهودية والعالقة مع اســرائيل» لم 

تهديء أي أحد، بل العكس.

ســموتريتش يهدد يهود بريطانيا ألنه ممثل 

غيــر محتمــل لليهودية، الفظة والمفترســة 

والعنصرية والمشوبة بشعور التفوق.

ســموتريتش رد على رفضهم له في تويتر، 

باللغة االنجليزية والعبرية، بالقول «يا يهود 

بريطانيــا، أنا احبكم جميعــا». ولكنهم، على 

اعتبــار أنهم عرفوا ســنوات قاســية في عهد 

جيرمي كوربن، سيكونون مسرورين بالتنازل 

عن حب سموتريتش وحب أي قومي متطرف 

فــي كنيســت اســرائيل من اجــل القليل من 

الهدوء.

هنا يكمــن جوهــر القضية. فســموتريتش 

يعتقد أنــه يمكنه اقنــاع االســرائيليين بأنه 

ليس «شــخصا غير مرغوب فيه» في اوساط 

يهود الشتات، لكن عبثا. في اسرائيل اعتادوا 

عليه وعلى أيديولوجيته المثيرة لالشــمئزاز. 

عملية الزرع انتهت بنجاح والجســم استوعب 

العضو العنصري. االمر ليس هكذا بخصوص 

الجاليــات اليهودية في الشــتات. هــذا تذكير 

مهــم لكل من يعتقد بأن التهديد االكبر على 

اســرائيل هو حركة الـ «بي.دي.اس». يتبين 

أن القومية المتطرفة التي جاءت من اوســاط 

الصهيونية الدينية تعرض للخطر اســرائيل 

في العالم اكثر بكثير.

صفوف الجوقة
بخــالف الفحوصــات الزاحفــة في 

قضية التجســس الشــرطي، فان 

غوغل بالذات يعمل بسرعة. عندما 

يطلــب منــه ان يبحــث عــن «بني 

غانتــس نتنياهــو اعــالم» يصل 

فــي غضــون ثــوان الــى حزيران 

2020. رئيــس الــوزراء في حينه، 

بنيامين نتنياهو، تهجم مرة اخرى 

فــي وســائل االعــالم ودعــا الــى 

القــاء صحفــي كبير في الســجن. 

وزيــر االتصاالت في حينه واليوم، 

صــرح: «ســأفعل كل شــيء كــي 

يكــون فــي اســرائيل اعــالم حر، 

مصداق، متوازن ومتنوع». وزير الدفاع، في 

حينه واليــوم، كرر االقوال وقضى: «مهمة 

الصحفيين هي انتقادنا نحن السياســيين. 

هكذا كان، هكذا هو االن وهكذا سيستمر».

بالتأكيد «سيســتمر»، فقط بطريقة مالئمة 

لغانتــس وكــذا للمعســكر الــذي يؤيــده في 

مــا يحصــل اآلن في صــوت الجيــش. اولئك 

االشــخاص ينصدمون من الهجمات الســامة 

للنائــب دودي امســلم وينفــرون مــن اجندة 

د. افيشــاي بن حاييم، لكنهــم يصرون على 

االثبات بانــه يوجد اكثر بقليل من مجرد ذرة 

حقيقــة في اقوالهم. غانتس، انتم تفهمون، 

ليس مــع لغة قذرة وحمالت فــي التلفزيون. 

عندما يســمع ضجيجا مزعجــا، يحظى ايضا 

بعطف الجمهور (الذي يدفع الرواتب لغانتس 

وللضجيــج ايضا)، ال يوجد على االطالق تردد 

بالنســبة لطريقــة العمل: يطلقــون النار، ال 

يتكلمون.

الن يعقــوب بردوغــو مهمــا كان موضوعيا 

ولذيذا اقصاؤه، هو ليس صحفيا (وحقه أن 

ينتقــد الحكم ال يتعلق في هذا)، لكنه على 

اي حــال ايضا ليس القصة. ففي تسلســل 

ما لالمور اصبح بردوغو صوتا مسيطرا في 

صوت الجيش. يوجد خالف حول هوية أبوي 

الطفل وخالف اقل على أنه ولد في الخطيئة، 

لكن هذا هو الوضع. يمكن التحفظ، النفور 

بــل وحتى، ولــن تصدقوا، عــدم االنصات. 

استبدال قســم في الشعب يحب أن يستمع 

له كل يوم في الخامسة مساء، هذا اشكالي 

التعريــة  بمســتهلكي  وتشــبيههم  قليــال. 

والقمار – مثلما فعل غازي بركائي – يصبح 

هذا تعاليا قريبا من العنصرية.

لكــن خطيئــة بردوغــو ال شــيء مقارنــة 

بالتشــوية الذي يســمى محطة عسكرية، 

تعمــل فــي هــذه اللحظة دون قائــد/ة في 

وظيفــة كاملــة، مــع تفويض «مســتقل» 

(يمكــن أن نضيف ضحكة مريرة) لتصميم 

هــذه المحطــة وجــدول بثهــا. مــاذا يوجد 

بالفعل؟ قائمة باالعمال، غاليت آلشــتاين، 

تعيين معقول ولكنه سياسي ايضا، تتجول 

مــع ما يبدو كقائمة تصفيــة: رئيس دائرة 

االخبــار اليميني؟ بــاي. هزليــون يودعون 

المســتمعين بهــزل؟ يوقفــون بالبث الحي 

والمباشــر. نقدم البرنامج المستوطن في 

مقطع الصباح (وخســارة ان نشــير كم هو 

ذكي، موضوعي ويهرب من الهراء)؟ وداعا، 

وبدائلــه؟ مندوبــو النظــام القديــم الذين 

سيغطون على اعتزال رمز النظام القديم. 

والبرنامج االكثر سماعا في المحطة، بفارق 

هائل؟ يقطع ببلطة.

ان الســلوك الوحشــي والمثيــر للحفيظة، 

والذي يبرر بـ «القيم» والتي بالطبع ال تنفذ 

فــي قطاعات اخــرى (هنــاك يوجد «فصل 

بيــن التقرير الصحفــي والدعايــة» مثلما 

يوجد فصل بين قطاعــات غانتس وافعال 

آلشــتاين)، يؤكد زعما قديما: اليمين صرخ 

«امســكوني» وجانب «التغييــر» ينجح. أما 

من في الوسط وفي اليسار الذين شكوا من 

«نهاية الديمقراطية» بسبب النية لتقسيم 

برنامج «ما المشتعل» اكتشفوا فجأة حرية 

المحررة الرئيســة، حتى وان كانت مؤقتة. 

ويوجــد لهم من اجل هــذا معاذير من هنا 

وحتى اوروبا الكالسيكية.

بردوغو، مثال، هو بوق وال ننسى ان الحديث 

يدور عن بث عام. وفي ضوء مستوى القلق 

بالنسبة لما يحصل في «بث عام» آخر (مثال 

الحالة الفضائحية لـ غيئوال ايفن – ساعر، او 

مجرد البــؤر الدائمة الجندة من طرف واحد 

في الراديو)، يبدو واضحا االهتمام بالنظام 

السليم والمظهر الطاهر.

والمدهــش هنا هــو ظهور االندمــاج بين 

االزدواجية والعمى. غانتس، آلشتاين وكل 

صفــوف الجوقة التي تنشــد فــي ثنائهم، 

يعتقدون انهم يزيلــون وصمة عن الوجه، 

ولكنهم ال ينتبهون بانهم يقطعون الرأس 

إذ انه عندما يدور الدوالب – وهو سيدور لن 

يســارع اي نزيه للدفاع عن الزعران الذين 

تذكروا فجأة قسمهم المقدس اال يصبحوا 

هكذا. في حالة صوت الجيش مثال بأيديهم 

عــززوا الخالطين والخالطــات لحاجة اغالق 

المحطة في صيغتهــا الحالية (وهكذا لعله 

على االطالق يســتحق غانتس وآلشــتاين 

التهنئة).

لكن بردوغو، كما اســلفنا، هو مجرد مثال. 

فالتهجم على خادمي الجمهور بعد صراخات 

النجــدة على مــوت «الرســمية»؛ هذه هي 

التعيينات السياسية واالموال االئتالفية الن 

هــذا عندنا بالذات امر جميــل؛ ونعم، هذه 

هي الشــرعية ايضا للتدخل السياسي في 

االعــالم. فــي نهاية كل وجبة فســاد يأتي 

الحســاب. ويعقــوب بردوغو لــن يكون هو 

الذي سيدفعه.
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برعاية ومشاركة محافظ سلطة النقد

البنك اإلسالمي الفلسطيني يطلق بطاقاته االئتمانية

 الجديدة World وPlatinum من ماستر كارد العالمية
رام اهللا– الحياة االقتصادية– ابراهيم 

ابــو كامش- أطلق البنك اإلســالمي 

االئتمانيــة  بطاقاتــه  الفلســطيني 

و  World Mastercard الجديــدة 

Platinum Mastercard األولــى من 

نوعها في سوق الصيرفة اإلسالمية 

في فلسطين، واللتين تمكنان عمالء 

البنــك مــن شــراء البضائع والســلع 

وإجارة الخدمات والشراء عبر اإلنترنت 

مع إمكانية الدفع بالتقسيط لفترات 

أو  العميــل  رغبــة  حســب  مختلفــة 

الدفع النقدي وبما يتوافق مع أحكام 

الشريعة اإلسالمية.

جــاء ذلك خــالل حفل نظمــه أمس 

البنك االســالمي الفلسطيني، تحت 

رعاية ومشاركة محافظ سلطة النقد 

د. فــراس ملحــم، ورئيــس مجلس 

إدارة البنك ماهر المصري وعدد من 

أعضاء مجلس اإلدارة والمدير العام 

د. عماد الســعدي ورئيــس وأعضاء 

هيئــة الرقابة الشــرعية فــي البنك 

وممثلين عن اإلدارة التنفيذية. وذلك 

في قاعة فندق الميلينيوم برام اهللا، 

وبحضــور ممثلــي مؤسســات مالية 

ومصرفية ورؤساء نقابات واتحادات 

للبنــك  االســتراتيجيين  والشــركاء 

والشــخصيات االعتباريــة وممثلــي 

وسائل اإلعالم.

وأشاد محافظ سلطة النقد د. فراس 

ملحــم، بإطــالق البنــك اإلســالمي 

الجديــدة  بطاقاتــه  الفلســطيني، 

World/Platinum وهــي األولى من 

نوعها في قطاع الصيرفة اإلسالمية 

في فلســطين، مشــيرا إلــى أن هذا 

المنتــج الــذي تمت إجازتــه من قبل 

الهيئة العليا للرقابة الشرعية، يعتبر 

نقلة مهمة للمصارف اإلسالمية في 

مواكبــة احتياجات العمالء وتوســيع 

قاعدة المتعاملين معها، كما يجب أن 

يشــكل ذلك حافزا لقطــاع الصيرفة 

اإلسالمية لتبني التحول الرقمي في 

الصناعة والبحــث عن بدائل تتوافق 

مع الشــريعة اإلســالمية لتلبية هذا 

التحول.

وقــال ملحــم: «إن ســلطة النقد من 

خالل اســتراتيجيتها لتطوير وسائل 

الدفع اإللكتروني تعمل على تطوير 

البنية التحتيــة ألنظمة وأدوات الدفع 

اإللكترونــي فــي فلســطين ودعــم 

التحــول إلــى اســتخدام التكنولوجيا 

اإللكتروني  الدفــع  وخدمات  الماليــة 

وتقليــل االعتماد على الدفع النقدي، 

وتشجيع التجارة اإللكترونية»، مؤكداً 

أن التكلفــة علــى التعامــل بالعملة 

النقديــة ســوف تزيد مســتقبالً، من 

أجل تحفيــز التجار والمواطنين على 

اإللكترونية  اســتخدام خدمات الدفع 

وإيجــاد حلــول لتراكم الشــيقل في 

األسواق الفلسطينية.

وفيمــا يتعلــق بصناعــة الصيرفــة 

اإلســالمية فــي فلســطين، أكــد د. 

ملحم، أنها شــهدت تطــورا ملحوظا 

خالل الفترة الماضية، اذ ارتفع صافي 

موجــودات المصارف اإلســالمية من 

693 مليــون دوالر نهايــة عام 2011 

إلــى حوالي 3.795 مليار دوالر نهاية 

2021، ليســتحوذ قطــاع الصيرفــة 

اإلسالمية على ما نسبته %18.2 من 

موجودات القطاع المصرفي.

بدوره قال مدير عام البنك اإلسالمي 

الســعدي:  عمــاد  د.  الفلســطيني 

«تنسجم البطاقات الجديدة مع رؤية 

البنك ورسالته بالتميز في الصناعة 

المالية اإلســالمية مــن خالل تقديم 

الحلول المصرفية النوعية والعصرية 

تكنولوجــي  بمنظــورٍ  واالســتثمار 

متطور يلبي احتياجات العمالء، وتأتي 

كجزء من الشراكة االستراتيجية التي 

عقدها البنك مع ماســتر كارد ونتاج 

لتعاون مثمر بين الطواقم المختصة 

وهيئــة الرقابة الشــرعية في البنك 

والهيئة العليا للرقابة الشــرعية في 

سلطة النقد».

وأضــاف الســعدي: «هــذه البطاقات 

وبما تقدمه من مزايا وخدمات رقمية 

متطورة، تشكل جزءا من استراتيجية 

البنك نحو التحول الرقمي التي أقرها 

مجلس اإلدارة، بهدف تمكين العمالء 

مــن التمتــع بالخدمــات المصرفيــة 

بسرعة وسهولة وعلى مدار الساعة، 

كمــا أنها تثبت أن البنوك اإلســالمية 

لديها خطــط تحول رقمــي طموحة 

وهي قادرة على تحقيقها مع الحفاظ 

على التزامها بالمعايير الشرعية».

وبيــن الســعدي، أن هــذه البطاقات 

تنســجم مــع الجهــود الكبيــرة التي 

تقودها سلطة النقد لتشجيع التعامل 

بالخدمــات الماليــة الرقميــة وحلول 

الدفع اإللكترونية والحد من استخدام 

وتحفيــز  النقديــة  الدفــع  عمليــات 

المواطنيــن على مواكبة التطور في 

الخدمــات المالية، لما لذلك في زيادة 

وتعزيز  المالي  الشــمول  مســتويات 

التنمية االقتصادية الشاملة.

واشار الســعدي الى ان رسالة ورؤية 

البنك اإلسالمي الفلسطيني تتمحور 

في تقديم الحلول المصرفية النوعية 

ألحكام  وفقــاً  الشــاملة  والعصريــة 

واالســتثمار  اإلســالمية  الشــريعة 

بمنظــور تكنولوجــي متطــور، كما 

يضع اســتراتيجيةً مدروسةً للمضي 

فــي عمليــة التحول الرقمــي أثمرت 

عــن إطــالق خدمــات رقميــة رائدة 

مثــل مركز االتصــال الرقمــي الذي 

يعمل على مدار 24 ســاعة، وخدمات 

إســالمي أونالين وإســالمي موبايل 

التي تقــدم باقة مميزة من الخدمات 

المصرفيــة مــن خــالل بيئة ســهلة 

وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعمالء 

مــن األفــراد والشــركات، كما حصل 

البنــك مؤخرا علــى جائزتي «أفضل 

بنك إسالمي» و»أفضل بنك رقمي» 

في فلســطين عن العام 2021 وفقاً 
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بــدوره أكد مدير منطقة الســعودية 

والبحريــن والمشــرق العربــي فــي 

ماســتر كارد جهــاد خليــل، حــرص 

الشــركة علــى تعميق الشــراكة مع 

البنك اإلسالمي الفلسطيني لتقديم 

حلــولٍ وعروضٍ متنوعة للعمالء في 

فلسطين تلبي احتياجاتهم.

البطاقــات  أن  إلــى  خليــل،  وأشــار 

الجديدة التي أطلقها البنك اإلسالمي 

الفلسطيني ســتوفر للعمالء الراحة 

والمرونة والموثوقية واألمان.

مــن جانبــه قــال مدير عــام جمعية 

البنوك في فلسطين بشار ياسين «إن 

إطالق البنك اإلســالمي الفلسطيني 

االئتمانيــة الجديدة وبهذه  لبطاقاته 

الطريقة المبتكرة شاهد على حرص 

البنك والقطاع المصرفي الفلسطيني 

علــى مواكبة التطورات التكنولوجية 

والحرص الدائم على تقديم الخدمات 

الرقميــة اآلمنــة والفعالــة للعمــالء 

بشكل مستمر ودائم».

وخــالل الحفــل قــدم مســاعد مدير 

عــام البنك اإلســالمي الفلســطيني 

للتخطيط والتطوير عاصم المصري 

World/ عرضاً حول آلية عمل بطاقتي

Platinum وأبرز المزايا التي تقدمها 

للعمالء باإلضافة لمزايا أسلوب الحياة 

التــي توفرهــا شــبكة ماســتر كارد 

العالميــة لحملتها مثل التســوق عبر 

اإلنترنــت بطريقــة آمنة مــن خالل 

 3D) نظــام الحمايــة ثالثي األبعــاد

Secure) وشــبكة الخصومــات التي 

توفرها في مجاالت السفر والتسوق 

وحجــز الفنــادق والدخــول لصــاالت 

المطارات وغيرهــا، حيث تمتلك كلٌ 

من البطاقتيــن مجموعة من المزايا 

الخاصة بها. 

الملخص اليومي لتداوالت بورصة فلسطين
رام اهللا– الحياة االقتصادية– اعلنت بورصة 

فلســطين انه تم أمس، تــداول (401,634) 

ســهما بقيمة إجمالية بلغت (848,011.22) 

دوالر، نفذت من خالل (172) عقدا، بلغ مؤشر 

القدس في نهاية الجلسة (613.71) منخفضاً 

(0.97-) نقطة (0.16- %) عن إغالق الجلسة 

السابقة. وبمقارنة أسعار اإلغالق للشركات 

المتداولة ليــوم امس، والبالــغ عددها (16) 

شــركة مع إغالقاتها الســابقة، فقد أظهرت 

(4) شركات ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و(7) 

شركات أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها. 

أما الشــركات المتبقية وعددها (5) شــركات 

فلــم يتــم اي تغييــر على أســعار أســهمها 

وبالنسبة للشركات األربع األكثر ارتفاعاً في 

أســعار أســهمها فهي: JCC بنسبة (3.2)%، 

OOREDOO بنسبة APIC ،%(1.03) بنسبة 

BOP ،%(0.59) بنسبة (0.49)%. أما الشركات 

الخمس األكثر انخفاضاً في أســعار أسهمها 

فهي: GUI بنسبة PRICO ،%(-6.95) بنسبة 

GMC ،%(-5) بنسبة PEC ،%(-4.65) بنسبة 

ISBK ،%(-1.58) بنسبة (1.55-)%.

فلسطين تشارك في األسبوع العربي للتنمية المستدامة

أبو الغيط: نملك الفرصة للتأثير والدفع مجددا 
بمسار تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030

القاهرة- وفا- بمشاركة فلسطين، 

العامــة  األمانــة  بمقــر  انطلقــت 

لجامعة الدول العربية بالشــراكة 

والتنميــة  التخطيــط  وزارة  مــع 

واألمــم  المصريــة  االقتصاديــة 

المتحــدة والبنك الدولــي واالتحاد 

األوروبي، أمس، فعاليات النسخة 

الرابعة من األسبوع العربي للتنمية 

المستدامة.

ومثّل دولة فلســطين في فعاليات 

هــذه النســخة التي تســتمر لمدة 

ثالثــة أيــام، تحــت عنــوان «معا 

لتعــاف مســتدام»، للتخفيف من 

التداعيات واآلثار الســلبية لجائحة 

«كورونــا» علــى تحقيــق أهداف 

التنميــة المســتدامة فــي الــدول 

العربية، المستشار أول تامر الطيب 

من مندوبية فلســطين بالجامعة 

العربية.

األول  اليــوم  جلســات  وتتضمــن 

األســبوع  مــن  الرابعــة  للنســخة 

العربــي للتنمية المســتدامة التي 

افتتحهــا األميــن العــام للجامعــة 

العربية أحمد أبو الغيط، استعراض 

عــدد مــن التقارير المهمــة، منها 

تقرير «تمويل التنمية المستدامة 

في مصر»، وتقرير «إطالق الشبكة 

العربية للعلــوم والتكنولوجيا من 

أجل التنمية المستدامة».

وســتناقش جلســات اليوم الثاني 

عــددا مــن الموضوعــات المهمة، 

مــن  جلســة «الحوكمــة  أبرزهــا 

أجل التنمية المســتدامة: التجربة 

المصرية» وستركز جلسات اليوم 

الثالث على دور الشباب والمبادرات 

المجتمعية فــي التصدي لظاهرة 

التغيــر المناخــي، فيمــا ســتبحث 

واألخيــر  الثالــث  اليــوم  جلســات 

«إطالق المبــادرة العربية للقضاء 

على الجوع». وستشــهد النســخة 

التنمية  تقريــر «تمويــل  إطــالق 

المســتدامة في مصر»، وهو أول 

تقريــر يصــدر فــي العالــم حول 

تمويل أهداف التنمية المســتدامة 

2030. وأكد أبو الغيط، انه ورغم 

نمــر  التــي  والعقبــات،  الظــروف 

بها بســبب كورونا إال أننــا ما زلنا 

نملك الفرصة للتأثير في مجريات 

األحداث والدفع مجددا بمسار تنفيذ 

أجنــدة التنمية المســتدامة 2030 

الستعادة المكاسب التي حققناها 

قبــل الجائحة. وقال، إنه ومن أجل 

هــذه الغايــة نحتاج إلى اســتجابة 

ســريعة منسقة وشــاملة أساسها 

التعاضد والتضامن العربي لدعم 

اقتصــادات الدول األكثر هشاشــة 

وتضــررا، والحاجة إلى اغتنام كل 

الفرص التي تتيحهــا هذه األزمة 

الصحية، ومنها على سبيل المثال 

زيــادة الوعي بأهمية السياســات 

البيئية في التنمية، وعودة مواضيع 

االســتدامة علــى رأس األولويــات 

الوطنية والدولية، فضال عن تعزيز 

مع  للتعامل  الوطنيــة  السياســات 

األوضــاع الطارئة والكوارث ودعم 

قــدرة المجتمعــات علــى الصمود 

فــي مواجهــة هــذه األحــداث غير 

المتوقعة.

واضاف أبو الغيط بعد مرور سنتين 

على ظهور الجائحة الصحية التي 

كانت حمال ثقيــال واختبارا عصيبا 

للبشرية جمعاء تجاوزت في آثارها 

ومداها أزمات أخرى مرت بها، أننا 

وإن كنا ال ندرك تبعات هذه الجائحة 

االقتصادية واالجتماعية على نحو 

دقيــق، إال أن المؤشــرات األوليــة 

المتوفــرة لدينــا ســلبية ومقلقة، 

فعلى الصعيد العربي يفيد التقرير 

االقتصــادي العربــي الموحد لعام 

2021 الصــادر حديثــا عن جامعة 

الدول العربية، بأن الناتج اإلجمالي 

في الدول العربية باألسعار الجارية 

سجل انكماشا قدره %11.5 مقارنة 

بعام 2019، وتقدر الخســارة في 

الناتج المحلي لعام 2020 الســنة 

األولــى مــن الجائحــة بأكثــر من 

220 مليار دوالر، ويضيف التقرير 

أن هــذا التراجــع لم تشــهد الدول 

العربيــة مثلــه حتــى فــي أعقاب 

األزمة المالية العالمية لعام 2009.

وتابع: زادت هذه األعباء من حجم 

التحديــات المعقــدة التــي كانــت 

المنطقــة العربيــة تواجههــا قبل 

الجائحــة، بل ســاهمت فــي تأزم 

األوضاع في البلدان التي تعاني من 

نزاعات، وتلك التي تعيش مخاض 

أزمات سياســية عســيرة، مشــيرا 

إلــى أن االســتثمار في المشــاريع 

المســتدامة وتشــجيع المبــادرات 

البيئية ودعم المؤسسات الصغيرة 

والمتوســطة العاملــة فــي مجال 

االبتــكار التكنولوجــي من شــأنه 

معالجة آثار التغير المناخي والحد 

من انبعاث الغازات الدفيئة.

اجتماع يبحث تحقيق العدالة للمتسوقين 
الفلسطينيين على موقع «علي اكسبرس»

 رام اهللا- الحياة االقتصادية- أفادت وزارة 

االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات، بأن 

ســفارة دولة فلســطين في بكين، عقدت 

اجتماعــاً مــع ممثلين عــن موقــع التجارة 

اإللكترونــي «علي إكســبرس»، في إطار 

الجهود الدبلوماســية التــي تبذل لتحقيق 

العدالة للمتسوقين الفلسطينيين.

البريــد  دائــرة  عــن  صــدر  بيــان  وذكــر 

الفلســطيني، أن ســفير فلســطين لــدى 

الصين فريز مهداوي، طالب خالل االجتماع 

الذي عقد أمس، بتصويب أســعار الشحن 

والتســوق في الموقع، بمــا يحقق العدالة 

والمساواة لفلسطين مع دول مجاورة.

وحضر االجتماع وفد من سفارة فلسطين 

فــي الصيــن، إلــى جانــب ممثليــن عــن 

إدارة عمليات الشــرق األوســط في «علي 

اكسبرس»، وخصص لبحث أسعار الشحن 

والمنتجات في الموقع عند اختيار فلسطين 

كعنوان للمستهلك.

فيما أفاد الناطق باسم البريد الفلسطيني 

عماد طميزي، بأن موقع التسوق اإللكتروني 

«أمازون» عدل مؤخراً من سياسيات الشحن 

الخاصة به، بما يجعل من أسعار وعروضات 

الشحن لفلسطين عادلة ومتساوية مع دول 

مجاورة. وفي بيان صحفي صدر أمس، ذكر 

طميزي أن التعديــالت التي أدخلها الموقع 

آنــف الذكر، تزامنت مع جهود تبذلها وزارة 

االتصاالت في إطار حملتها لتعزيز العنوان 

الفلســطيني، وتحســين واقع الشحن من 

وإلى فلسطين.

ودعــا، المتســوقين مــن «أمــازون» إلــى 

اســتخدام العنــوان الفلســطيني والرمــز 

البريدي الفلســطيني، مشدداً على أهمية 

تغليــب المصلحــة العامة علــى المصالح 

وزارة  سياســات  وأن  خاصــة  التجاريــة، 

االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومات تهدف 

الى مزيد من التنمية لقطاع اللوجســتيات 

الناشئ في فلسطين.

شركتا «نابكو» و «أيبك» تفصحان عن بياناتهما 
المالية الختامية غير المدققة للعام 2021

رام اهللا– الحيــاة االقتصاديــة- اعلنــت بورصــة 

فلســطين أمس، افصاح شــركتين مدرجتين عن 

بياناتهمــا الماليــة الختاميــة األولية غيــر مدققة 

والموحدة للعــام 2021، وذلك عمالً بأحكام نظام 

اإلفصاح الساري 

الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت «نابكو»

وتشير بيانات الشركة الموحدة كما في 31\12\2021 

إلــى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 

862,278 دينارا أردنيا، مقارنة مع صافي أرباح بعد 

الضريبة بمقدار 7,455 دينارا أردنيا للفترة نفسها 

من العام 2020 بارتفاع بلغت نسبته 11466.44%. 

أما مجموع الموجودات فقد بلغ 35,412,739 دينارا 

أردنيا بعــد أن كان 33,492,779 دينارا أردنيا في 

نهايــة العام 2020 بارتفاع بلغت نســبته 5.73%. 

وبلغ مجموع المطلوبات 19,266,096 دينارا أردنيا 

بعد أن كان 21,208,414 دينارا أردنيا نهاية العام 

2020 بانخفاض بلغت نســبته %9.15. أما مجموع 

حقوق الملكية فقد بلغ 16,146,643 دينارا أردنيا 

بعــد أن كان 12,284,365 دينــارا أردنيا في نهاية 

العــام 2020 بارتفاع بلغت نســبته %31.44. علما 

بأن رأس المال المدفوع قد ارتفع من 7,314,000 

دينار أردني في العام 2020 إلى 11,000,000 دينار 

أردني من هذا العام بارتفاع بلغت نسبته 50.40%.

«أيبك» تحقق صافي أرباح بقيمة 37.94 مليون 

دوالر في العام 2021 

رام اهللا- الحياة الجديدة– حققت الشــركة العربية 

الفلسطينية لالستثمار- أيبك صافي أرباح بقيمة 

37.94 مليون دوالر في العام 2021 بارتفاع نسبته 

%53.96 على أساس سنوي، استنادا لبياناتها المالية 

األولية (غير المدققة) الموحدة للعام 2021. 

وقال رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 

للشــركة طارق العقــاد: «إن مجموعة أيبك 

حققت نتائج مميزة في العام 2021 بالرغم 

من التحديات المستمرة بسبب جائحة فيروس 

كورونا، حيث تجاوزت مجمل االيرادات حاجز 

المليار دوالر، بنمو نسبته %16 مقارنة بالعام 

2020، وارتفعــت صافــي أربــاح المجموعة 

بنســبة %53.96 لتصل الــى 37.94 مليون 

دوالر، وكذلك ارتفعت صافي األرباح العائدة 

لمســاهمي أيبــك بنســبة %68.35 وبلغــت 

33.44 مليون دوالر، وبالتالي ارتفعت ربحية 

السهم لتبلغ حوالي 32 سنت في العام 2021 

بنمو نسبته %52.32 على أساس سنوي. وبلغ 

مجمــوع الموجــودات 623.44 مليــون دوالر 

كما في 2021/12/31 بزيادة نســبتها 22% 

عن العــام 2020. أما صافــي حقوق ملكية 

مساهمي أيبك فقد بلغ 168.47 مليون دوالر 

أمريكي كما في 2021/12/31 بزيادة نسبتها 

%15.5 عن العام 2020.

اســتثمار مــا نســبته %6 مــن صافــي أرباحها في 

المسؤولية االجتماعية 

وأشــار العقاد، الى أن مجمل قيمة االســتثمار في 

المسؤولية االجتماعية من أيبك ومجموعة شركاتها 

في العام 2021 بلغ 2.3 مليون دوالر، ما نسبته 6% 

من صافي أرباح المجموعة، حيث تم تقديم الدعم 

المــادي والعيني والمعنوي ألكثر من ســبعين من 

المؤسسات الخيرية واالنسانية التي تعنى باأليتام 

وذوي االحتياجات الخاصة، وكذلك المؤسسات التي 

تعنى بالتعليم والشباب والقيادة والريادة، والصحة 

والرعاية الطبية، والثقافة والتراث وغيرها.

«تمكين للتأمين» تشارك في حملة « من حقي أن أسمع»
رام اهللا– الحياة االقتصادية- شــاركت «تمكين 

للتأمين» في حملة «من حقي أن أســمع» وذلك 

من خالل مســاهمتها في تغطية تكاليف زراعة 

قوقعة سمعية حيث تكلف زراعة الواحدة منها ما 

يقارب (40) ألف دوالر، وتتم العمليات بالتعاون 

بيــن عضــو الهيئــة اإلدارية في ملتقــى رجال 

االعمال ونائب رئيس مجلس إدارة شركة رويال 

الصناعية التجارية مازن الزغير، والدكتور عادل 

عــدوان ومستشــفى الهالل األحمــر، باإلضافة 

الى شــركة MED-EL  في النمسا وهي شركة 

رائدة عالمياً في مجال الزراعات السمعية وحلول 

فقدان السمع وتساهم بجزء من تكلفة القوقعة 

وشركة «اســتيميد للحلول الطبية والسمعية» 

التي تســاهم في تكاليف زراعة القوقعة والتي 

تشرف على إعادة تأهيل األطفال مجاناً.

وانضمــت الشــركة للحملــة بدعــوة مــن رجل 

األعمال مازن الزغير الذي يقوم بدور فعال فيها 

من خالل تغطية نفقات الرعاية الطبية واإلقامة 

في مستشفى الهالل األحمر، حيث قوبلت دعوته 

بكل إيجابية من الشركة ممثلة برئيس مجلس 

إدارة الشركة د. ماجد عطا الحلو ومديرها العام 

محمد الريماوي.

بدوره قــال الريماوي: «يأتــي انضمام تمكين 

للتأميــن للحملــة انطالقا من ثقافة الشــركة 

ونهجها الذي يدعم فكرة المسؤولية المجتمعية 

تجاه شعبنا المكافح بمختلف شرائحه وقطاعاته 

المؤسســية»، داعيــاً الشــركات والمؤسســات 

ورجال األعمال الى إيالء األهمية لهذا النوع من 

المساهمات المجتمعية الذي يعود باألثر مباشرة 

على حياة ومستقبل أطفال فلسطين وتساعد 

بــأن يعيــش أطفالنا حيــاة طبيعيــة في كنف 

عائالتهم ووطنهم، «فالعملية مكلفة والعديد 

من العائالت ال تستطيع تغطية هذه النفقات».

من جهته شكر الزغير استجابة شركة «تمكين 

للتأميــن» الســريعة، مقدراً دورهــا المجتمعي 

على كافة األصعدة وما تشــكله مساهمتها من 

خصوصية حيث تســلط الضــوء أكثر على دور 

القطــاع الخاص فــي دعم هذه الشــريحة من 

األطفال وتنفيذ هــذا النوع من العمليات بأيدي 

أطباء مهرة من أبناء جلدتنا.
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 السموع ثالثا..والهالل رابعا
 

الصدارة بين النســور والعميد فــي دوري المحترفين وال 

ثالــث لهما..اما الترتيب في جدول االســبوع الرابع عشــر 

من المرتبة 3 الى 9  فيتنافس عليه فرق السموع وهالل 

العاصمــة والعنابي الكرمي واســالمي قلقيلية والغزالن 

والجدعــان وطوباس..علما ان هــذا التنافس ال يقدم وال 

يؤخر في شان الجوائز المالية..فالتراتبية ال معنى لها وال 

فرق بين الثالث في الترتيب والعاشر...وهذه الفرق تقدم 

نفسها بانها اصحاب الكلمة في حسم لقب الدوري..فكما 

اوقف العنابي تقدم العميد..فعل االمر نفســه االسالمي 

مع نسور الجبل..وهكذا فان مباريات المتصدرين تحكمها 

النجاعــة الهجوميــة والفاعلية وتواجــد العبين يصنعون 

الفارق..وربمــا يحتاج المتصدران الى الحظ احيانا..ولكن 

على كل منهما ان يخدم نفسه بنفسه..

وفي لقاء هالل العاصمة والغزالن..انتفض الهالليون كما 

لم يفعلوا من قبل وســيطروا على المباراة من بابها الى 

محرابها  وسجلوا اربعة اهداف وكان بامكانهم زيادة الغلة 

ولكن..،،،في حين كان الغــزالن خارج النص..والول مرة 

اشاهد الغزالن بهذه الصورة وكأن ال حول لهم وال قوة..

وعاد محمود ابو وردة لممارسة واجباته في الميدان وسجل 

هاتريك بعد ان صال وجال..ويبدو انه يشكل ثنائيا ناجحا 

مع موسى ترابين.

الهالل رابعا برصيد 21 نقطة ولديه خط دفاع قوي ودخل 

مرماه 12 هدفا..والظاهرية خامسا بنفس رصيد الهالل 

وخط هجومه الرابع من حيث التهديف برصيد 21, هدفا..

وتغلــب الســموع علــى االمعري بثالثــة اهــداف مقابل 

هدفين..بعد ان تقدم بثالثية بيضاء نتيجة اخطاء فردية 

من دفاع االمعري وحارسه..واصبح السموع ثالثا و وحيدا 

برصيــد 24 نقطة ولديه ثاني اقوى خــط هجوم بقيادة 

رامي مســالمة برصيــد 29 هدفا..فيما ال يــزال االمعري 

يعاني بعد الهزيمة من شبح الهبوط ويقبع عاشرا برصيد 

8 نقاط ولديه احد اضعف خطوط الدفاع حيث دخل مرماه 

32 هدفا..

 مركز التدريب الرياضي للكراتيه- رام اهللا  ومركز 

فرع بدو يضخان دورة جديدة من العبي الكراتيه
رام اهللا - الناطق االعالمي-  خرج  مركز التدريب الرياضي للكراتيه 

بــرام اهللا ومركــزه فــرع  بــدو دورات باللعبــة للحزاميــن األصفــر 

والبرتقالي  تحت إشراف الخبير عصام شعبان والمدرب خضر الفروخ 

والمدرب عدي حوشيه مدرب بدو، وجاءت النتائج كما يلي:

الحزام األصفر فرع بدو : جاد محمد موســى، جواد اياد ســمير، عمر 

أنور جودت، براء محمد جمال، مالك عماد منصور،

محمد أنور جودت، زين سمحان الشيخ ، محمد علي عبد القادر، ادم 

عمر الفقيه ومجد محمود عبد السالم.

الحــزام البرتقالي مركــز رام اهللا: ايهم وجدي،عدنــان عالم،صالح 

عالم،جميل وجدي، جمال حمزه،وحسن محمد.

 المدرب مسك: نعتز 
ونفتخر باألبطال الصاعدين  

القدس- وكالة بال ســبورت- على هامش بطولة فلســطين 

التصنيفية التقت شــبكة ووكالة بال سبورت المدرب الدولي 

ســعيد مســك الذي اشــاد بما حققته البطولة من نجاح غير 

مسبوق ومستوى لعب وتحكيم دولي ، مؤكدا ان رئيس اتحاد 

المالكمة محمد السلحوت استطاع وبفترة زمنية قليلة من نقل 

اللعبة لمستوى دولي. وأعرب مسك عن اعتزازه وفخره لفوز 

ابــو ديس بالمركز االول بالبطولة مــن خالل المدرب الدولي 

عمار حديدون الذي تتلمذ على يدي المدرب مسك في صاالت 

المعهد العربــي الرياضي بجانب المدربين محمد الســلحوت 

، ووليــد البيتوني «مــدرب المعهد العربــي الرياضي» واحمد 

بــدوان «مدرب نادي بدو» وزكريا فيالة مدرب قلنديا وحســن 

علقــم مدرب مركز مخيم شــعفاط واســماعيل جمعة مدرب 

نادي جبل المكبر.

 تجديد الثقة بسليمان محسن 
ومحمد صبيح في تجمع قدسنا

القدس- وكالة بال ســبورت- جــدد تجمع قدســنا لالتحادات 
واأللعاب الرياضية الثقة بالرياضي المقدســي ابن ابو ديس 
سليمان محسن ضمن الهيئة العامة لتجمع قدسنا، وذلك للعام 
الخامس على التوالي مســؤوال عن رياضة الفروسية. وتجدر 
األشارة الى ان الرياضي محسن يعد من أبرز مؤسسي االتحاد 
الفلسطيني في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات ويشغر ايضا 
منصب «مقررا ومدير تنفيذي للجمعية الفلسطينية للخيول 
العربية األصيلة. من ناحيته أشار رئيس تجمع قدسنا لالتحادات 
الرياضية عطا جبر بخبرة الرياضي المقدسي محسن مؤكدا 
انه ســيضيف الكثير لتجمع قدســنا ، مؤكدا ان التجمع ماض 
بأستكمال هيئته العامة استعدادا لعقد الهيئة العامة وانتخاب 
مجلس ادارة جديد للتجمع. و تم تجديد الثقة بالرياضي محمد 
صبيح مســؤوال لرياضة الجودو االولمبية وذلك للعام الثامن 
على التوالي..  وتجدر األشارة الى ان المهندس  المدرب صبيح 
يعد من الرياضيين المقدسيين الذين مارسوا رياضة الجودو 
والكاراتيه وااليكيدو وحصل على احزمة متقدمة فيها ، وهو 
يشغر منصب االمين العام لالتحاد الفلسطيني للجودو وامين 
ســر نادي أبناء بيت حنينا المقدســي. من ناحيته أشار رئيس 
االتحاد الفلسطيني للجودو جهاد عويضة بالشراكة التي تربط 
االتحاد وتجمع قدسنا، مؤكدا على تطوير هذه العالقة بالفترة 

القادمة كي تعود الفائدة على الالعبين المقدسيين.

 طوباس يتوج بلقب بطولة قدامى المنتخبات
القــدس - إعالم اللجنــة األولمبية- اختتمــت بطولة قدامى 

المنتخبــات، التي جرت في مدينة نابلس، تحت إشــراف اتحاد 

الرياضــة للجميــع، حيث حقــق منتخب طوبــاس اللقب وحل 

الخليل وصيفــاً. وجرت البطولة بالتعاون مع منتخبات قدامى 

المحافظات الشمالية وإدارة قدامى العبي نابلس، وشارك فيها 

10 فرق جرى توزيعهم على مجموعتين. وفي ختام البطولة، 

تــم تكريم كافة الفرق المشــاركة وطاقم الحكام، ومنســق 

عام البطولة معتصم قطميش.  وشكر غسان قطيط، القائم 

بأعمال رئيس االتحاد، كافة القائمين على هذا النشاط، مؤكداً 

أن االتحاد يحرص دوماً على تنظيم مختلف األنشطة لمختلف 

فئات المجتمع وعلى امتداد جميع المحافظات، من أجل التوعية 

بأهمية ممارسة الرياضة.

 اتحاد الكيك بوكسينغ يختتم ورشة عمل للحكام في رام اهللا
القــدس - إعــالم اللجنــة 

اتحــاد  نظــم  األولمبيــة- 

الكيــك بوكســينغ، ورشــة 

عمل للحكام، يوم الســبت، 

الرياضي  الفهــد  مركز  في 

بمشاركة  اهللا،  رام  بمدينة 

مــن  وحكمــةً  حكمــاً   16

لية.  لشــما ا فظــات  لمحا ا

وحاضر في الورشة كل من 

عمر البديــري رئيس لجنة 

الحكام فــي االتحاد، ونائبه 

نشأت جبارين.

وأوضح االتحاد أن الورشــة 

رياضــات  قانــون  تناولــت 

تأهيل  أجــل  مــن  الحلبــة، 

البطــوالت  إلدارة  الحــكام 

الوطنية المدرجة على أجندة 

االتحاد للموسم الحالي.

وفي ســياق متصــل، عقد 

بوكســينغ،  الكيــك  اتحــاد 

الســبت، اللقــاء الثاني من 

«تخطيــط  عمــل  ورشــة 

التدريب السنوي» للمدربين، 

التــي يجريهــا االتحــاد عبر 

تقنيــة االتصــال المرئــي. 

وشــرح د. منــذر نصر اهللا، 

مجال  في  الدولي  المحاضر 

مشارك  واألســتاذ  التدريب 

فــي فســيولوجيا التدريب، 

التدريــب  وأســاليب  طــرق 

فــي  ويشــارك  الرياضــي. 

الورشة 50 مدرباً من داخل 

الوطن والشــتات باإلضافة 

إلى مشــاركين مــن األردن 

ومصر.  يشار إلى أن اللقاء 

األخير من الورشة، سيعقد 

يوم السبت المقبل، الموافق 

19 شــباط الجــاري، حيــث 

 ستتناول المحاضرة جانبي

الرياضي  التدريب  تخطيط 

وتخطيط األحمال التدريبية.

 اتحاد الكراتيه يختار العبي المنتخب الوطني 
بيــت لحم - اللجنــة االعالمية - ضمن خطة اتحــاد الكاراتيه 

وبحضور رئيس االتحاد محمد البكري واعضاء مجلس االداراة 

سامي الجعبة ومحمد ابو ليفة، اسماعيل وردة،  والمدير الفني 

خالد عودة واالمين العام امين بشارات ورئيس لجنة المنتخبات 

وراد ابــو رعيــة، تم انتقاء المنتخب الوطنــي في المحافظات 

الشمالية وذلك في مركز بوتن بمدينة بيت لحم بمشاركة  ٣٦ 

العبا والعبة تم انتقاء افضل الالعبين في كافه الفئات العمرية 

من كال الجنســين في الكاتا والكومنــت . واكد محمد البكري 

علــى اهمية هــذه التصفيات التي من خاللهــا يتطلع االتحاد 

الى اختيار منتخب قادر على المنافســة وتحقيق النتائج على 

المستوى العربي والدولي .  من جانبه اكد مدير المنتخبات وراد 

ابو رعية ان الهدف هذه التصفيات هو تجديد الثقة بالمنتخب 

الوطني الذي ســيمثل اتحاد اللعبة في االستحقاقات القادمة. 

وتمت التصفيات تحت إشــراف لجنه المنتخبات وقام بتحكيم 

هذه التصفيات مجموعة من الحكام الحاصلين على الشــارة 

الدولية والوطنية وتكللت هذه التصفيات النهائية بالنجاح.

 الدرجة الثانية

األمل في الصدارة بفوز صعب على خدمات 

المغازي والوفاق يفرض التعادل على القادسية
غزة-الحياة الرياضية-مؤمن محمود الطالع-حقق فريق األمل فوزا 

صعبا على منافســه خدمــات المغازي بهدفين مقابــل هدف وحيد، 

وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري الدرجة الثانية ألندية 

المحافظــات الجنوبية وســجل هدفي االمل علــي عبد الهادي في د. 

(16)، وتامــر مكرم في د. (48)، فيما ســجل هــدف تقليص الفارق 

براء أبو الخير في د. (27)، و رفع رصيده إلى (21) نقطة في صدارة 

جدول الترتيب ، فيما تجمد رصيد المغازي عند (13) نقطة في المركز 

السادس. وأدار اللقاء عالء أبو طه، وساعده على الخطوط محمد بدر، 

وجمعة العفش، ويوســف قشــطة حكما رابعا. وفي لقاء آخر فرض 

الوفاق التعادل اإليجابي على منافسه  القادسية بهدفين لكل فريق، 

ســجل هدفي القادسية محمود الغول في د. (75) من عالمة الجزاء، 

ومنصــور العجيلي في د. (76)، فيما ســجل هدفــي الوفاق كال من 

نصر أبو عصر في د. (2+45)، ومحمد قنديل في د. (82). علما بأن 

فريق  القادســية أكمل اللقاء بعشرة العبين منذ د. (1+45)، وذلك 

عقب تعرض حارسه أسامة البراهمة للطرد المباشر. و رفع القادسية 

رصيده إلى (14) في المركز الخامس، فيما رفع الوفاق رصيده إلى (7) 

نقاط في المركز الرابع عشر. وأدار اللقاء إبراهيم الدعالسة، وساعده 

أمجد العطار، ومحمود أبو زر، وبدر العطار حكما رابعا.

  اتحاد الووشو كونغ فو يلتقي 
رئيس االتحاد المصري بالقاهرة

غزة-  التقى نائب رئيس االتحاد الفلسطيني للووشو كونغ فو 

أحمد العطلة وعضو مجلــس إدارة االتحاد عالء زايد واألمين 

العــام المســاعد خالد ابــو عريضة شــريف مصطفى رئيس 

االتحــاد المصري للووشــو كونغ فــو، والذي يشــغل منصب 

رئيس االتحــاد االفريقي ونائب رئيس االتحاد الدولي للعبة. 

و رحب أعضاء مجلس إدارة االتحاد المصري برئاســة شريف 

مصطفى بوفد االتحاد الفلسطيني. وتباحث الطرفين في حفل 

العشاء سبل تعميق وتعزيز التعاون والتنسيق بين االتحادين 

واالســتفادة مــن الخبرات الكبيرة التي يتمتعــون بها. بدوره، 

أشــاد احمد العطلة ، بهذا اللقاء إلرساء وتعزيز أوجه التعاون 

بين االتحادين  الفلســطيني ونظيره المصري، لما فيه الخير 

والرقي لالتحاد الفلســطيني للعبة. وشكر شريف مصطفى 

لتعاونه، ومبادرته الطيبة بدعم االتحاد الفلســطيني ، والذي 

يتطلع ألن يأخذ مكانه الطبيعي، بعدما حرم من حقوقه على 

مدار السنوات الماضية.

 مفوضية كشافة رام اهللا والبيرة تنهي الدراسة االبتدائية للشارة الخشبية األولى
جمعيــة  عــالم  -ا لقــدس  ا

مفوضيــة  انهــت  الكشــافة- 

كشافة ومرشدات محافظة رام 

اهللا والبيرة بالتعاون مع جمعية 

الكشافة الفلسطينية الدراسة 

االبتدائية للشــارة الخشــبية « 

دراسة المرحوم عزيز شاهين 

« والتي أقيمت في نادي شباب 

رام اهللا بمشاركة ٢٥ مشاركا 

من ٦ مؤسســات تتراوح أعمار 

المشاركين بين ٢٠ -٤٠ عاما. 

وحضــر حفــل الختــام رئيس 

مفوضية كشافة محافظة رام 

اهللا والبيرة القائد نعيم خورية، 

وقائــد التدريــب الدولي محمد 

الدهــدار، وأعضــاء مفوضيــة 

اهللا  رام  محافظــة  كشــافة 

والبيــرة وقائد الدراســة محمد 

خورية  نعيــم  وقــال  هوشــة. 

إن هــذه الدراســة أقيمــت بناء 

على حاجة بعض المجموعات، 

ولتأســيس بعض المجموعات 

الكشفية الجديدة تنفيذا للخطة 

االستراتيجية للجمعية الخاصة 

وتوســيع  العضويــة  بتنميــة 

الكشــفية.  الحركــة  انتشــار 

وأوضــح خورية أنــه يتبع هذه 

الــدورات  مــن  عــددا  الــدورة 

المماثلــة ألنديــة ومؤسســات 

قائــد  أشــار  بــدوره  متعــددة. 

التدريب الدولي محمد الدهدار 

أن هــذه الــدورة تنفذ بحســب 

النظام العربي والعالمي لتأهيل 

وتدريب وإعداد قيادات الحركة 

الكشــفية. ولفــت الدهدار إلى 

أن هذه الــدورة ابتدائية. يذكر 

ان هيئة التدريب تشــكلت من 

قائــد الدراســة محمد هوشــة 

والقــادة معتــز صايــج، نعيــم 

قاحــوش،  محفــوظ  خوريــة، 

محمد درويش الدهدار، توفيق 

سالم، عامر العداسي، حنان أبو 

قبيطة، وليم بحبح، حســن ابو 

شــربك، فادي شــاللدة، خليل 

صايج.

 دوري جوال لكرة الطائرة

الصداقة يهزم خدمات جباليا ويؤكد على زعامته لكرة الطائرة في المحافظات الجنوبية
الرياضية-مؤمن  الحياة  غزة- 

محمــود الطــالع- أكــد فريق 

لكرة  زعامتــه  على  الصداقــة 

المحافظــات  فــي  الطائــرة 

الجنوبيــة، وذلــك بتغلبه على 

غريمه التقليدي خدمات جباليا 

بثالثة أشواط مقابل شوطين، 

وذلــك ضمن منافســات دوري 

جوال لكرة الطائرة.

أشــواط  نتائــج  جــاءت  وقــد   

األول (22-25)  كالتالي:  اللقاء 

للصداقة، و الثانــي (18-25)، 

لخدمــات   (17-25) الثالــث  و 

جباليا، والشــووط الرابع (25-

21) لخدمات جباليا، و الخامس 

والفاصــل (15-11) للصداقة. 

وقــد تألــق مــن الصداقة عبد 

اهللا العرقان، وعبد اهللا العطار، 

فيما برز من خدمات جباليا يزيد 

الكرد، ومحمد أبو جاسر. وأدار 

اللقاء  حكم أول أسامة المقيد، 

وحكــم ثانــي حاتــم حمــودة، 

وســمير المقيد مسجال، وعلى 

الخطوط حــارس أبو العمرين 

وجمــال  حســونة،  وعاطــف 

حسونة مراقب اللقاء من لجنة 

الحكام، د.أحمــد صالح مراقب 

من لجنة المسابقات.

 حكمة دولية فلسطينية بكرة القدم بالشتات مرشحة لكاس العالم للسيدات 

هبة سعدية : شعور ال يوصف ان اكون بفلسطين 

واشارك بدوري المحترفين واشكر الفريق الرجوب
ابراهيم غروف: نعمل على ايجاد طاقم تحكيمي نسوي سيكون جاهز في الموسم المقبل 

رام اهللا- احمــد البرهــم- «شــعور ال 

يوصف توقفت فيها دقاتي قلبي فرحا 

وســرورا عند اجتياز الحدود الى مهجة 

القلب فلســطين قادمة مــن العاصمة 

االردنية عمان عبر الجســر للمشاركة 

في دوري االحتراف الفلسطيني» كلمات 

الحكمة الفلســطينية في الشتات التي 

ترى وتشــاهد وطنها اول مــرة كونها 

الجئة في الشتات قبل والدتها ، لتكون 

بين اهلها وشــعبها في فلسطين التي 

طالما حلمت بالقدوم لها منذ زمن بعيد 

ولم تكن تحلــم بهذا االمر ان يتحقق، 

لكــن ارادة اهللا كانت اقوى وعادت الى 

مهدهــا وهنــا قدمــت شــكرها الكبير 

لالتحاد الفلسطيني لكرة القدم وعلى 

راســه الفريق جبريــل الرجوب رئيس 

االتحاد لمجهوده غير المسبوق في هذا 

االتجاه .   وتقول حكم الراية في الشتات 

هبة سعدية : شعوري ال يوصف،  ليس 

النــي قدمــت الــى بلدي  فحســب ،بل 

الني شاهدت اشياء جديدة منذ قطعت 

الجسر وحتى دخلت الملعب ، من رهبة 

الطبيعــة الخالبــة والمــكان ال يوصف 

حيــث اني نســيت كل التعب من خالل 

تعمد تأخيــر االحتــالل لدخولنا ارضنا 

فلســطين  ، لكننــي كل ذلك نســيته 

عندما دخلــت ارض الوطن.  وتضيف: 

انا مثلت فلسطين في كثير من الدول 

والبلدان ولكنني عندما قدمت لمشاركة 

الحــكام في دوري وطني كان له رهبة  

وفخر ال يقدر بثمن فانا في فلســطين  

التــي طالمــا تمنيت ان اكــون هنا منذ 

زمن بعيد ،فلوال وجود الدعم من قبل 

االتحاد الفلسطيني لكرة القدم ودائرة 

الحكام وقبلهم الفريق جبريل الرجوب 

لما كنت انا بينكم هنا.   

  وتابعــت ســعدية : حكمــت بالــدوري 

الســوري في عام 2010 ثــم بالدوري 

الماليــزي 2012 لمدة 3 ســنوات واالن 

احكــم  بالدوري الســويدي المســتوى 

االول للسيدات والدرجة االولى للرجال، 

وقدمــت االن للتحكيــم فــي بلدي في 

دوري المحترفين،   وانا الحكمة العربية 

الوحيــده  فــي كاس اســيا فــي الهنــد 

لكاس  الوحيــدة  العربيــة  والمرشــحة 

العالم  للســيدات 2023 في اســتراليا 

ونيوزيالنــدا، وهــذا بحــد ذاتــه انجاز 

للحكم الفلسطيني في كل مكان. 

من جانبه قال ابراهيم غروف مسؤول 

دائرة الحكام  في االتحاد الفلســطيني 

لكــرة القدم فــي تعليقه علــى وجود 

حكمة الراية الفلســطينية في الشتات 

هبــة ســعدية فــي فلســطين انه تم 

رفــع كتــاب للفريق الرجــوب من اجل 

احضار الحكمة هبة ســعدية  من اجل 

التحكبــم بــدوري المحترفيــن ، فكان 

الــرد ايجابيــا وان الرجــوب شــدد على  

هــذا الموضــوع وعمــل جهــودا كبيرة 

لحضورها ومشــاركتها في التحكيم ، 

فكل الشكر له ولجهوده التي اثمرت .  

ويضيــف غروف: كان مــن اهدافنا في 

دائــرة الحــكام  الشــيء الكثيــر ومنها 

فكــرة احضــار الحكمــة الدوليــة هبة 

سعدية  من الشتات للتحكيم في دوري 

المحترفين الفلسطيني من اجل دعمها 

لدى باالتحاد الدولي لعبة ، لتكون االن 

بيــن ظهرانينــا وقادت مباريــات وكان 

مستواها جيدا جدا وسيتم الزج بها في 

الكثير من المباريات  بالدوري في جميع 

المالعب مع جميع الطواقم الموجودة. 

حيث حققت عالمــة جيدة جدا في اول 

مباراة لها في فلسطين وكان تقييمها 

8 درجــات و7 بالمئة من الدرجة وهذه 

العالمة من الصعوبة بمكان الي حكم 

الحصول عليهــا.  وختم غروف بالقول 

نعمل االن علــى ايجاد طاقم تحكيمي 

نســوي  كامــل للمشــاركة فــي دوري 

المحترفين سيكون جاهز في الموسم 

المقبل ان شاء اهللا.

  كأس جوال لكرة السلة

خدمات المغازي يحسم كالسيكو السلة بفوزه على خدمات البريج وشباب المغازي يتفوق على خدمات دير البلح
غزة-الحياة الرياضية- مؤمن محمود الطالع- حســم خدمات 

المغازي كالسيكو كرة السلة في المحافظات الجنوبية، وذلك 

بفوزه الصعب على غريمه خدمــات البريج بنتيجة (62-66)، 

ضمن منافســات كأس جوال لكرة الســلة كأس المرحوم عبد 

اهللا الكرنــز». و تقاســم الفريقــان أرباع اللقــاء والتي جاءت 

نتائجها كالتالي: الربع األول (25-11)، والربع الثاني (11-14) 

لخدمــات المغازي، والربع الثالث (19-13)، والربع األخير (21-

14) لخدمــات البريــج. وقد تألق من خدمــات المغازي كال من 

موســى موســى، ومحمد أبو غزال، ومعتز خريس، وإدريس 

ريان، وريان ريان، فيما ظهر من خدمات البريج كال من إبراهيم 

أبو رحال، وأحمد مهدي، وإبراهيم مصلح، وثائر عيسى. وأدار 

اللقاء الدولي باسل كرون، والحكم محمد العالول، والحكم تامر 

قشطة، ومحمد الصلحات مسجال، وميقاتي جاد أغا، وميقاتي 

«24 ثانية» دولي أحمد زعرب. وفي لقاء آخر تفوق فريق شباب 

المغازي على منافسه خدمات دير البلح بنتيجة (71-65)، في 

اللقاء الذي أقيم بصالة سعد صايل في مدينة غزة. وقد جاءت 

نتائج أرباع اللقاء كالتالي: الربع األول (21-10)، والربع الثاني 

(21-9) لشــباب المغازي، والربع الثالث (18-10) لخدمات دير 

البلح، والربع األخير (19-19). وقد برز من شباب المغازي أحمد 

النجــار، وخريس خريس، ومجد النجار، وحســن الحيلة، فيما 

ظهــر من خدمات دير البلح حمزة المبحوح، وعمر المســلمي، 

ومعتــز أبو عبدو، وإبراهيم الرواغ. وأدار اللقاء مروان حمد، و 

تامر قشــطة، والحكم مؤمن الجربة، ومحمد سكيك مسجال، 

وميقاتي جاد أغا، وميقاتي «24 ثانية» موسى غنام.
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االلرياضيةةالرياضية

 اتحاد كرة الطاولة يختتم بطولة الفئات العمرية 
اللجنة  إعــالم  القــدس - 

األولمبيــة- اختتــم اتحاد 

بطولــة  الطاولــة  كــرة 

التــي  العمريــة  الفئــات 

نظمهــا، في صالــة بلدية 

سلفيت بمشاركة 57 العباً. 

الالعبون 10 أندية.  ومثّل 

وتشــكلت اللجنــة الفنيــة 

عــالء  مــن  والمســابقات 

ندى، عيسى كنعان، محمد 

ســمحة.  وجــاءت النتائــج 

على النحو اآلتي: 

فئة 11 عاماً: 

األول- محمــد الشــريف - 

أهلي الخليل 

الثاني - عمر الشــويكي - 

نادي القدس 

الثالث - عبد الرحمن فراس 

- أهلي القدس 

الرابــع - أحمــد الطويل - 

اجتماعي طولكرم 

فئة 13 عاماً: 

األول - يوســف دوفــش - 

أهلي الخليل 

الثاني - يوســف عيســى- 

شباب نابلس 

الثالث - يوسف المغربي - 

نادي القدس 

الثالــث مكــرر - ابراهيــم 

عــي  جتما ا  - د  مســعو

طولكرم 

فئة 15 عاماً: 

األول - محمــد المغربي - 

نادي القدس 

الثانــي - مهــدي الرمال - 

سلفيت 

الثالــث - محمود أبو كف - 

صور باهر 

الرابــع - قاســم الترهي - 

أهلي القدس  

فئة 17 عاماً: 

الخطيــب -  مجــد  األول - 

صور باهر 

الثاني - عبد اهللا المغربي 

- نادي القدس

الثالــث - عزمــي بركات - 

أهلي القدس 

الرابــع - أحمــد أبــو كف - 

صور باهر 

فئة 19 عاماً 

األول - أيمــن غيث - أبناء 

القدس 

الرحمــن  عبــد   - الثانــي 

النتشة- أهلي الخليل 

نجــم -  مؤمــن  الثالــث - 

سلفيت 

 الرابــع - اســالم صديق - 

سلفيت

 الدرجة الممتازة.

نشامى خان يونس والعميد يحتكمان للتعادل 
الرياضيــة- غزة-الحيــاة 

الطالع- محمــود  مؤمــن 

احتكــم فريقا شــباب خان 

غــزة  وضيفــه  يونــس 

الرياضي للتعادل اإليجابي 

بهدفين لكل فريق، وذلك 

ضمــن منافســات الجولــة 

الحادية عشــر واألخير من 

لــدوري  الذهــاب  مرحلــة 

الدرجــة فــي اللقــاء الذي 

جمعهمــا على اســتاد خان 

يونس. حيث سجل هدفي 

العميد كال من طالل جندية 

فــي د. (25)، وعــز الديــن 

أبو راس في د. (53)، فيما 

ســجل عادل النشامى عن 

طريق رفيق عاشور في د. 

(54)، وســليمان أبو عبيدة 

في د. (69). وبهذا التعادل 

رفــع النشــامى رصيدهم 

إلى (18) في وصافة جدول 

الترتيــب مؤقتــا، فيما رفع 

العميــد رصيده إلــى (15) 

نقطة في المركز السادس. 

وأدار اللقاء عاهد المصري، 

الرحمــن  عبــد  وســاعده 

زقوت، ومحمد الســدودي، 

وهالل شبات حكما رابعا.

 الدرجة األولى

شباب الزوايدة يهزم المجمع 

اإلسالمي ويتوج بطال لمرحلة الشتاء 
غزة-الحيــاة الرياضية-مؤمــن محمــود 

الطالع-توج فريق شــباب الزوايدة نفسه 

بطــال لمرحلــة الذهــاب «بطل الشــتاء» 

مــن دوري الدرجة األولــى عقب تحقيقه 

فــوزا ثمينا وصعبا علــى مضيفه المجمع 

اإلســالمي بهدفيــن مقابل هــدف وحيد، 

وذلك ضمــن منافســات الجولــة األخيرة 

من مرحلة الذهاب و ســجل هدفي شباب 

الزوايدة أمين العايدي في د. (10)، وخالد 

الســيد فــي د. (42)، فيما قلــص المجمع 

اإلســالمي فــارق النتيجــة عبــر أســامة 

عويضــة فــي د. (64). علمــا بــأن العــب 

المجمع اإلسالمي قد أهدر ركلة من عالمة 

الجزاء في د. (60). و رفع شــباب الزوايدة 

رصيــده إلــى (24) نقطة فــي الصدارة ، 

فيما تجمد رصيد المجمع اإلســالمي عند 

(15) نقطة فــي المركز الســادس. وأدار 

اللقاء خالد الشيخ خليل، وساعده محمود 

الصواف، وحسام الحرازين، وحسن صالح 

حكما رابعا.

 الجولة االخيرة دوري الدرجتين الممتازة واالولى

شباب رفح يريد الوصافة على حساب المتذيل الهالل والطواحين في مواجهة اتحاد بيت حانون 
غزة-محمد حجاج-تتواصل اليوم منافســات 

الجولة االخيرة من دوري الدرجتين الممتازة 

واالولــى بإقامــة 4 لقاءت حيــث يلتقي في 

الدرجــة الممتــازة، شــباب رفــح- البطــل، 

 ،والمتذيــل الهالل على ملعب رفــح البلدي

وتراجع رفح إلى المركز السادس برصيد 15 

نقطة، فيما يحتل الهــالل ذيل الالئحة، في 

المركز الـ12، األخير برصيد 5 نقاط. ويالقي 

 ،اتحاد خان يونس اتحاد بيت حانون الرياضي

ويحتل خان يونس في المركز الرابع برصيد 

17 نقطة، فيما وصل بيت حانون إلى المركز 

الخامــس برصيــد 15 نقطــة. فــي الدرجة 

األولى، يالقي خدمات البريج العاشر برصيد 

8 نقاط، األقصى السابع برصيد 11 نقطة، 

على ملعب الشــهيد محمد الــدرة ، وخدمات 

جباليــا الـــ11، برصيد 7 نقاط، نمــاء الثالث 

برصيد 18 نقطة، على ملعب بيت الهيا. وفي 

الدرجة الثانية، يالقي المشتل الرضوان على 

ملعب فلسطين الدولي، ويالقي الصالح بيت 

.الهيا على ملعب اليرموك البلدي

ويلتقــي الثالثاء، خدمات ديــر البلح الزيتون 

علــى ملعب رفح البلــدي، وفريقا اتحاد دير 

البلــح واالســتقالل علــى ملعــب خانيونس 

البلدي، واليرموك الرّباط على ملعب الشهيد 

محمــد الدرة بمحافظة وســط غزة. وتختتم 

منافســات األســبوع األربعاء بلقــاء المصدر 

وجماعي رفح على ملعب خانيونس البلدي

 بطولة إنجلترا: ليفربول يستمر في مطاردة

 مان سيتي وخسارة ثانية تواليا لتوتنهام
لندن-أ ف ب- استمر ليفربول 

في مطاردته لمانشستر سيتي 

المتصدر واستعاد فارق التسع 

مؤجلــة،  مبــاراة  مــع  نقــاط، 

بفــوزه الصعب علــى بيرنلي 

-1صفر في المرحلة الخامسة 

والعشــرين من بطولة إنجلترا 

لكــرة القدم وكان ســيتي عاد 

بفــوز ســاحق علــى نوريتش 

سيتي برباعية نظيفة ليحقق 

فوزه الرابع عشر مقابل تعادل 

واحــد فــي آخر 15 مبــاراة في 

الدوري، ليرفع رصيده الى 63 

نقطة مقابل 54 لليفربول.

االلماني  ليفربول  مدرب  وقال 

يورغن كلوب «الفارق يتأرجح 

بين 12 نقطة و9 نقاط وذلك 

ألن ســيتي يلعــب دائما قبلنا. 

علــى أي حــال، نحــن ال نفكر 

باللقــب فــي الوقــت الحالي».

وعلى الرغم من احتالل بيرنلي 

المركــز االخير، فقــد كان ندا 

وســنحت  لليفربــول  عنيــدا 

فرصتان له في مطلع المباراة، 

البرازيلي  الحــارس  فتصــدى 

جــوش  لتســديدة  أليســون 

براونهيــل اللولبيــة، في حين 

أضــاع مهاجم بيرنلــي الجديد 

فيغورســت  فــوت  الهولنــدي 

حــاول  عندمــا  جيــدة  فرصــة 

إســقاط الكــرة فــي المرمــى 

بحركة فنية من دون أن ينجح. 

ونجــح البرازيلــي فابينيو من 

اســتغالل ركلة ركنية ليسجل 

هــدف التقــدم لليفربول قبل 

نهايــة الشــوط االول بخمس 

دقائــق. ووجــه ولفرهامبتون 

ضربــة آلمــال توتنهــام فــي 

احتــالل أحد المراكــز المؤهلة 

الى دوري ابطال اوروبا بفوزه 

عليــه -2صفر في عقــر داره، 

ــا بــه الخســارة الثانيــة  ملحقً

فــي غضــون أربعة أيــام بعد 

سقوط فريق شمال لندن على 

أرضه أيضا أمام ســاوثمبتون 

االســبوع. منح  منتصــف   3-2

المكســيكي راوول خيمينيس 

التقــدم لولفرهامبتــون بعــد 

مرور 16 دقيقة. وســرعان ما 

أضاف العب الوسط البلجيكي 

لياندر ديندونكــر الثاني (18). 

ونجح ولفرهامبتون الذي صعد 

الى المركز السابع على حساب 

توتنهــام بالــذات فــي تحقيق 

فوزه الرابع تواليا خارج ملعبه 

وذلك للمــرة االولــى منذ عام 

1980. وأعــرب مدرب توتنهام 

االيطالي أنتونيــو كونتي عن 

سخطه من النتيجة بقوله «لقد 

صنعنا الكثير من الفرص لكن 

فــي النهاية تعرضنا لخســارة 

جديدة. ال أجد أي تفسير للبداية 

السيئة للمباراة بالنسبة إلينا».

وانتزع وســت هام الرابع تعادال 

صعبــا فــي الرمــق االخير من 

مضيفــه ليســتر ســيتي 2-2. 

تقدم الفريق اللندني عن طريق 

جاريد بوين بعد مرور 10 دقائق، 

البلجيكي  األلعــاب  صانــع  لكن 

يوري تيليمانــس أدرك التعادل 

من ركلة جزاء فــي الوقت بدل 

الضائــع من الشــوط االول. ثم 

تقدم ليســتر عن طريق رأسية 

ريــكاردو  البرتغالــي  لظهيــره 

بيريــرا (57). ونجح وســت هام 

فــي انتزاع نقطة عندما ســجل 

له كريغ دوســون هدف التعادل 

بكرة رأسية مستغال ركلة ركنية 

في الدقيقة االولــى من الوقت 

بــدل الضائع. وعزز نيوكاســل 

حظوظه في البقاء ضمن أندية 

النخبــة بفــوزه الثالــث تواليــا 

وكان على أســتون فيال بفضل 

ظهيــره األيمن كيــران تريبييه 

مــن ركلة حــرة مباشــرة (35). 

وبات نيوكاســل يتقــدم بفارق 

4 نقاط عــن أول الهابطين في 

الوقت الحالي.

 حدث هذا ..  فريق الخليل الموحد  
فايز نصار

لحــرم  ا مجــزرة  بعــد   

 ، الشــريف  اإلبراهيمــي 

التي ارتكبها المجرم باروخ 

حضــرت   ، غولدشــتاين 

إلى الخليل قــوات التواجد 

الدولــي « « TIPH  ، التــي 

دول  ســت  مــن  تشــكلت 

هــي  سويســرا ، وايطاليا 

 ، وتركيــا   ، والســويد   ،

 ، والنرويــج   ، والدنمــرك 

التي تنظم منذ سنة 1972 

بطولة النرويــج الدولية ، 

بمشاركة فرق من مختلف 

الدول .

لنشــاط  ا ة  عــود مــع  و

الرياضي لربــوع الوطن ، 

تم االتفاق مع قوة التواجد 

الدولي على مشاركة فريق 

في  الرحمــن  خليــل  مــن 

بطولة النرويج ، تزامناً مع 

مشاركة فريقين من قطاع 

غــزة ، وآخر مــن محافظة 

نابلس . 

  وكانــت رابطــة األنديــة 

صــورة  فــي  الرياضيــة 

مثــل هــذه المشــاركات ، 

الســر  أمين  نائب  وأفرزت 

رجب شاهين ليكون ممثال 

للرابطــة ، وناطقاً باســم 

 ، الفلســطينية  الوفــود 

وترأس وفد الخليل يومها 

نائب رئيس البلدية عوني 

الصغيــر ، ونائبــه صــالح 

الــزرو ، وكلف عبد الناصر 

تدريب  بمهمــة  الشــريف 

المنتخــب ، والحكــم عبــد 

الرؤوف  أبو اســنينة الذي 

عــدة  إدارة  فــي  شــارك 

مباريات.

وضمت تشــكيلة المنتخب 

الخليلــي يومهــا 16 العباً 

، اختيــروا بالتســاوي بين 

أنديــة الخليــل األربعــة ، 

القواسمي  شــادي  فاختير 

 ، اســنينة  أبــو  وحمــزة   ،

وعالء  السيوري ،  ونظمي 

عيــد شــاهين من شــباب 

ســعيد  وعــز   ، الخليــل 

الجعبري ، ومنتصر النتشة 

، ورامي الشريف ، وفارس 

مجاهد مــن أهلي الخليل 

، ورائد األطــرش ، وأمجد 

الكركي ، واألسير ياسر أبو 

تركي ، وأشرف أبو صبيح 

من طارق بن زياد ، وعمار 

شــبانة ، وجــودت زلــوم ، 

ويوسف محمد الصرصور ، 

وكرم العويوي من جمعية 

الشــبان المسلمين ، وكان 

الالعبون مــن مواليد بين 

1975 و 1978 .

وشــارك منتخــب الخليل   

النرويج في  بطولــة  فــي 

الفترة من 30 تموز إلى 7 

آب 1994 ، وحقــق العديد 

مــن االنتصارات من خالل 

خمــس مباريــات لعبهــا ، 

ووصــل إلــى الــدور ربــع 

النهائي ، الذي خســره مع 

النرويــج  شــباب  منتخــب 

بــركالت الترجيــح ، علمــاً 

بــأنّ منتخــب النرويج فاز 

بلقب البطولة على حساب 

في  االنجليــزي  ليفربــول 

النهائي .

العبــي  معظــم  وظهــر   

منتخــب الخليــل بصــورة 

الئقــة ، وأحســنوا تمثيل 

منهــم  وبــرز   ، الوطــن 

الــذي   ، العويــوي  كــرم 

ســجل أربعة أهــداف في 

شــباك نادي البرغ ســرود 

، وظهــر أيضــاً الالعبــون 

فــارس مجاهــد ، ونظمي 

السيوري ، ورائد األطرش 

 ، الصرصــور  ويوســف   ،

وشــادي القواسمي ، فيما 

ظهر كلّ مــن عبد الناصر 

الشــريف ، وعبــد الرؤوف 

أبو اسنينة ، وجمال النتيل 

كحــكام تألقوا فــي قيادة 

البطولة  في  مباريات  عدة 

، التي كانت مدة مبارياتها 

ساعة على شوطين .

فلســطين  لســفير  وكان 

الرياضي في النرويج  فؤاد 

تمــراز دور فــي تســهيل 

مهمــة منتخــب الخليــل ، 

وقام بــكل االجراءات التي 

من شأنها انجاح المشاركة 

حســابه  علــى  ونظــم   ،

الخــاص حفل غــداء لوفد 

الخليــل ، مع اإلشــارة  إلى 

أنّ بلدية الخليل شــاركت 

في تأمين معدات وألبســة 

الفريق الموحد  .

 يذكر أنّ هذه النسخة من 

بمشاركة  نظمت  البطولة 

مــا يزرد علــى 500 فريق 

مــن ســتين دولــة ، ومثل 

هــذه الفرق مــا يقرب من 

20 الف العب .

 بطولة ألمانيا: دورتموند يستغل سقوط 
بايرن ميونيخ ويقلص الفارق الى 6 نقاط

برلين-أ ف ب - اســتغل بوروسيا دورتموند 

الســقوط الصادم لبايرن ميونيخ 4-2 أمام 

بوخــوم ، وعــاد بفــوز ثميــن مــن أونيون 

برلين بثالثية نظيفــة في المرحلة الثانية 

والعشرين من بطولة ألمانيا.   ويملك بايرن 

ميونيــخ 52 نقطة مقابــل 46 لدورتموند. 

دورتمونــد  مهاجــم  المبــاراة  نجــم  وكان 

المخضرم ماركو رويس صاحب هدفين من 

أصل ثالثة، علما أنه حظي باستقبال عدائي 

فــي مبلعب أونيون برلين مــن قبل أنصار 

اصحــاب االرض بعــد حصوله علــى ركلة 

جزاء جدلية في مباراة الفريقين الموســم 

الماضي. حقق دورتموند بداية حذرة لكنه 

سجل هدف التقدم عندما سدد رويس كرة 

قويــة من مســافة قريبة وســط عدد كبير 

مــن المدافعيــن لكنها وجــدت طريقها الى 

الشــباك (18).   وســرعان ما أضاف رويس 

نفســه الثاني بتمريرة عكسية من المدافع 

الفرنسي دان أكســل زاغادو (25). وحسم 

الظهيــر البرتغالي الدولــي رافايل غيريرو 

النتيجة في صالح دورتموند نهائيا بتسجيله 

الهدف الثالث من مسافة قريبة (71).

 بطولة إسبانيا: ثنائية فقير تبقي على آمال 
بيتيس في المنافسة على مراكز دوري االبطال

مدريــد-أ ف ب - أبقــى ريــال بيتيــس، مفاجــأة 

الموســم، علــى آمالــه فــي بلــوغ دوري أبطال 

أوروبا الموســم المقبــل، معززا مركــزه الثالث 

بفــوز مثيــر 2-4 علــى مضيفــه ليفانتي ضمن 

منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري 

االســباني.  ووجــد بيتيس نفســه تحت الضغط 

بعدما حقق أتلتيكو مدريــد الرابع فوزا مجنونا 

3-4 على ضيفه خيتافي الســبت مقلصا الفارق 

الــى نقطة، قبل أن يعيده النادي االندلســي الى 

أربع نقاط بفضل ثنائية للفرنســي نبيل فقير، 

علما أن نادي العاصمة يملك مباراة مؤجلة. وبات 

في رصيد ريال بيتيس 43 نقطة. وكاد أن يفرط 

فريــق المــدرب االرجنتيني مانويــل بيليغريني 

بالفوز بعدما تقــدم بثالثية نظيفة قبل أن يجد 

نفسه أمام نتيجة 2-3، إال أن فقير حسم النتيجة 

بهــدف رابع. وكان الالعب الجزائري االصل افتتح 

التسجيل في المباراة بتسديدة قوية بيسراه من 

خارج المنطقة (29). وســجل إدغــار غونزاليس 

الهــدف الثانــي للفريق األندلســي (29)، قبل أن 

يضيــف البرتغالــي ويليام كارفالــو الثالث (42). 

وقلــص دانــي غوميس الفــارق (43). وأشــعل 

غوميس بداية الشــوط الثاني بتقليصه الفارق 

الى 2-3 إال أن فقير حسم االمور بهدف رابع من 

ضربــة ثابتة رائعة (49). وأفاد ريال سوســييداد 

من تعادل فياريال مع ريال مدريد السبت، فانتزع 

منه المركز السادس بفوزه على ضيفه غرناطة 

-2صفــر وحقــق أالفيس فوزا مهمــا 1-2 على 

ضيفه فالنســيا في مســعاه للخروج من منطقة 

الهبوط 1-2 ورفع أالفيس رصيده الى 20 نقطة 

في المركز الثامن عشر مقابل 30 لفالنسيا الثاني 

عشــر الذي بقي من دون فوز للمباراة السادسة 

تواليا في الدوري. 

 ميالن يقفز إلى صدارة الدوري اإليطالي بعد الفوز على سامبدوريا
روما - رويترز - صعد ميالن إلى صدارة دوري 

الدرجــة األولــى اإليطالي لكــرة القدم بعد 

الفوز 1 -صفر على ضيفه سامبدوريا بفضل 

هدف مبكر من الجنــاح المتألق رفائيل لياو 

في ســان سيرو األحد. وتقدم فريق المدرب 

ستيفانو بيولي إلى القمة بعد أن رفع رصيده 

إلى 55 نقطة متجــاوزا إنتر ميالن ونابولي 

بعد تعادلهما 1-1 في قمة الجولة السبت.

ويتخلف إنتر حامل اللقب بفارق نقطة واحدة 

عن جاره إلى جانب مباراة مؤجلة بينما يحتل 

نابولــي المركز الثالث بفــارق نقطتين عن 

صاحب الصدارة. وأكمل الفوز أسبوعا رائعا 

لميالن حيث تفوق على غريمه إنتر في قمة 

المدينة، ثم ســحق التسيو -4صفر في دور 

الثمانية لكأس إيطاليا. وقال ساندرو تونالي 

العب وسط ميالن لمنصة (دازون) «يمكن أن 

نطلق عليه األسبوع المثالي ألنه ال يمكن أن 

نفعل أكثر من ذلك».وأضاف «نحن نشــعر 

بالفخر والرضا، لكن لن نعيش على ما حدث 

ألن ذلك سيمثل ســذاجة. نحتاج إلى العمل 

من جديــد ومواصلة هذه المســيرة».ونجح 

الجناح البرتغالي الدولي لياو في اإلفالت من 

الرقابة وأرســل الكرة بدقة إلى الشباك بعد 

مــرور ثماني دقائق من اللقاء محرزا هدفه 

العاشــر في جميع المنافسات خالل الموسم 

الحالي.


