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دولـــــة فلسطيــــن
وزارة المالية والتخطيط - مديرية اللوازم

 العامة - لجنة العطاءات المركزية

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة النقل والمواصالت

االدارة العامة للنقل الحكومي

دعوة لتقديم عطاءات 
المناقصة العامة رقم:

 (ALB-GSD/MOFP/2017/59) 
موضوع المناقصة: (طباعة الجريدة الرسمية «الوقائع الفلسطينية» للعام 2017) .

الجهة المشترية: (ديوان الفتوى والتشريع) .
الجهة المانحة: (وزارة المالية والتخطيط) .

1 - تدعو مديرية اللوازم العامة في وزارة المالية والتخطيط ولحساب ديوان الفتوى 
والتشريع المناقصين أصحاب االختصاص والمسجلين رسميا ويرغب بالمشاركة 

لتقديم العطاءات بالظرف المختوم. 
2 - تقدم األسعار بالشيكل شاملة لكافة انواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة 

المضافة. 
3 - يمكــن للجهــات المعنية بالمناقصة الحصول على جميــع وثائق المناقصة او 
الحصول على مزيد من المعلومات من خالل الموقع االلكتروني لمديرية اللوازم 
العامــة (www.gs.pmof.ps) أو من خالل مديرية اللــوازم العامة / وزارة المالية 

خالل اوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحا وحتى 2:00 بعد الظهر. 
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 أن يتم تسليم العطاء في صندوق العطاءات في مديرية اللوازم العامة 
في موعد أقصاه الساعة (11:30) من يوم (الثالثاء) الموافق (2017/4/18) ويتم 
رفــض جميع العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد، وســيتم فتح العطاءات في 
نفس الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو من خالل خدمة البث 

المباشر على الموقع االلكتروني لمديرية اللوازم العامة. 
6 - على المناقص ارفاق كفالة دخول المناقصة على شكل كفالة بنكية او شيك 
بنكي مصدق بقيمة (6000 شــيكل) على أن يكون ســاري المفعول حتى تاريخ 

 .(2017/8/16)
7 - أجرة االعالن في الصحف على من يرسو عليه المناقصة. 

8 - تعتبر هذه الدعوة جزءا من وثائق المناقصة. 
رئيس لجنة العطاءات المركزية 

الرقم: 2017/4 

اعالن بيع مركبات حكومية 
تعلــن وزارة النقل والمواصالت - االدارة العامة للنقل الحكومي عن بيع مركبات 

حكومية بالمزاد بالظرف المختوم، فعلى من يرغب الشراء: 
-1 مراجعة وزارة النقل والمواصالت االدارة العامة للشؤون المالية في مقر الوزارة 

الكائن في الماصيون رام اهللا لشراء كراسة المزاد بمبلغ (100) شيكل. 
-2 آخر موعد لتسليم كراسة المزاد هو يوم االثنين الموافق 2017/4/17 التاسعة 

صباحا. 
-3 يتــم ارفاق شــيك بنكي مصدق للدخول بالمزاد عن كل مركبة باســم وزارة 
النقــل والمواصــالت أو كفالة بنكية بقيمة (2000) شــيكل على أن ال تقل مدتها 

عن 60 يوم من تاريخ فتح المزاد. 
-4 أجور االعالن على من يرسو عليه المزاد. 

-5 لالستفســار ومزيدا من المعلومات يرجــى االتصال على االدارة العامة للنقل 
www. الحكومــي- تلفون 02/2951291/2/3 او موقــع وزارة النقل والمواصالت

 .mot.gov.ps
وزارة النقل والمواصالت 
االدارة العامة للنقل الحكومي 
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إعالن طرح عطاء 
تعلن بلدية بيت أوال بتمويل من دولة فلسطين- وزارة المالية، عن

طرح عطاء تشطيب مسرح بيت أوال
 وذلك وفقاً للمخططات والمواصفات وجداول الكميات والشروط المرفقة 
العامة و الخاصة بالمشروع. فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة 

الشروط التالية: 
1. يجــب علــى المقاول أن يكون مســجالً لدى إتحــاد المقاولين ومصنفاً 
لــدى لجنة التصنيــف الوطنية في مجال األبنية بحيــث ال يقل عن درجة 

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

3. يجــب علــى المقاول تقديم كفالــة دخول المناقصــة  بقيمة 10000 
شــيقلوذلك بكفالة بنكية ســارية المفعول لمدة ال تقل عن 120يوم أو 

اقرار الضمان.
4. األسعارشاملة لجميع الضرائب وعلى المقاول دفع جميع انواع الضرائب.

5. كل مقــاول يرغــب فــي التقدم لهــذا العطاء يســتطيع الحصول على 
نسخة من العطاء من مقر الهيئة المحلية مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 

300 شيقل .
6. أخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 12 ظهراً من يوم الخميس الموافق 
2017/5/4في مقر بلدية بيت أوال مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد 

هذا الموعد.
9.االجتمــاع التمهيــدي وزيارة الموقع يوم اإلثنيــن الموافق 2017/4/17 

الساعة 10 صباحاً .
10.فتــح المظاريف يوم الخميس الموافق 2017/5/4 الســاعة 12 ظهراً 

في مقر بلدية بيت أوال.
11.رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

12. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الهيئة المحلية وذلك خالل ساعات 
الدوام الرسمي.

- لمزيــد مــن المعلومــات االتصــال علــى هاتــف رقــم بلدية بيــت اوال 
. 022581004

رئيس البلدية 
محمد عبد الرحيم العملة 

إعالن طرح عطاء
تعلن بلدية بني نعيم  وبتمويل من وزارة الحكم المحلي، عن 

طرح عطاء إعادة تأهيل وتعبيد طرق داخلية- بني نعيم
 وذلــك وفقاً للمخططــات والمواصفات وجداول الكميات والشــروط المرفقة 
العامة و الخاصة بالمشــروع، 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 الطرق  بحيث ال يقل عن درجة تصنيف ثالثة .
2. يجب على المقاول أن يكون مسجالً «رسمياً» في دوائر الضريبة.

3. يجب على المقاول تقديم كفالة دخول المناقصة  بقيمة 25000 شــيكل 
وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 120 يوم أو اقرار الضمان.
4. األسعار شاملة لجميع الضرائب وعلى المقاول دفع جميع انواع الضرائب.

5. كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة من 
العطاء من مقر الهيئة المحلية مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 400  شيكل .

6. أخر موعد لتســليم العطاءات الســاعة الثانية عشــرة  مــن يوم الخميس 
الموافــق2017/5/4 فــي مقربلديــة بني نعيم  مــع العلم أنه لــن يقبل أي 

عطاءات بعد هذا الموعد.
7. االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم الثالثاء الموافق 2017/4/18 الساعه 
العاشرة صباحا 8.فتح المظاريف الخميس الموافق2017/5/4 الساعة الثانية 

عشرة  في مقر بلدية بني نعيم 
9.رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

10. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الهيئة المحلية وذلك خالل ســاعات 
الدوام الرسمي.      تلفاكس 022229157  -   جوال 0599259919 .

رئيس بلدية بني نعيم
محمود مناصرة

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي

بلدية بيت أوال

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي

بلدية بني نعيم
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دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي - بلدية سلفيت

اعادة نشر العطاء للمرة الثالثة 
تعلــن بلدية ســلفيت بتمويل من صندوق النقد العربــي بإدارة صندوق 
االقصى - البنك االســالمي للتنمية بإشــراف وزارة الحكم المحلي ، عن 
اعادة طرح عطاء شراء صهريج لنقل المياه لصالح بلدية سلفيت / محافظة 
ســلفيت وذلك وفقاً لجداول الكميات والشروط المرفقة العامة و الخاصة 
بالمشروع، فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية: 

1. يجب على الشركة أن تكون مسجله لدى إتحاد الشركات  .
2. يجب على الشركة أن تكون مسجله «رسمياً» في دوائر الضريبة.

3. يجب على الشركة تقديم كفالة دخول المناقصة  بقيمة 2500 دوالر 
وذلك بكفالة بنكية ســارية المفعول لمــدة ال تقل عن  120يوم أو اقرار 

الضمان.
4. األســعار غير شــاملة لجميــع الضرائب وعلى الشــركة إحضار فاتورة 

صفرية.
5. كل شركة ترغب في التقدم لهذا العطاء تستطيع الحصول على نسخة 
من العطاء من مقر بلدية ســلفيت  مقابل مبلغ غير مســترد وقدره 200 

شيكل .
6. أخر موعد لتســليم العطاءات الســاعة 11:00 صباحاً من يوم األربعاء 
الموافــق 2017/4/19 في مقر بلدية ســلفيت مــع العلم أنه لن يقبل أي 

عطاءات بعد هذا الموعد.
7.  االجتمــاع التمهيدي يوم الثالثاء الموافق 2017/4/11 الســاعه10:00 

صباحاً.
8.فتح المظاريف يوم األربعاء الموافق2017/4/19  الساعة 11:00 صباحاً 

في مقر بلدية سلفيت .
9.رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

10. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الهيئة المحلية وذلك خالل ساعات 
الدوام الرسمي.

 رئيس بلدية سلفيت 
أ . عبد الكريم زبيدي
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دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي

بلدية عالر

اعالن طرح عطاء
تأهيل وتعبيد الطريق الرابط عالر - عتيل

TUL-LGU-MOLG/OP/2017/041: رقم المناقصة
يعلن مجلس بلدي عالر في محافظة طولكرم من خالل موازنة وزارة الحكم 
المحلي/بنــد منح لوحدات حكومية عن طرح عطاء بالظرف المختوم لتاهيل 
وتعبيد الطريق الرابط عالر  عتيل وذلك وفقاً للمخططات والمواصفات وجداول 
الكميات والشــروط المرفقة العامة و الخاصة بالمشروع، فعلى الراغبين في 

التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية: 
1. يجب على المورد أن يكون مســجالً «رســمياً» في دوائر الضريبة ومصنف 

طرق بدرجة ال تقل عن رابعة.
2. يجب على المورد تقديم كفالة دخول العطاء  بقيمة 11000 شيقل وذلك 

بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 120يوم من موعد االقفال .
3. االسعار بالشيقل وعلى المورد تقديم فواتير ضريبية وخصم مصدر .

4. األسعارشاملة لجميع الضرائب وعلى المقاول دفع جميع انواع الضرائب.
5. كل مورد يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة من 
العطاء من مقر مجلس بلدي عالر مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 300 شيقل .

6. أخر موعد لتســليم العطاءات الســاعة 11صباحا مــن يوماالحد الموافق7 
/2017/5 فــي مقــر بلدية عالر  مع العلم أنه لن يقبــل أي عطاءات بعد هذا 

الموعد.
7. زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي يوم االحد 2017/4/16 الساعة العاشرة 

صباحا.
8. يمكن الحصول على نسخ العطاء من مقر بلدية عالر ابتداء من يوم االحد 

تاريخ 8 /4/ 2017
8.فتــح المظاريــف يــوم االحد الموافق 7 / 5 /2017 الســاعة 11 صباحا  في 

مقر بلدية عالر
9.رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

10. يعتبر االعالن جزء من وثائق المناقصة .
11. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة بلدية عالر وذلك خالل ساعات الدوام 

الرسمي 092666166  .
سفيان شديد
رئيس بلدية عالر
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«القدس المفتوحة» تتضامن مع األسرى
رام اهللا- الحياة الجديدة- نظم فرع جامعة القدس 
المفتوحة ومجلس الطلبة وحركة الشبيبة الطالبية 
فــي حرم الجامعة في أريحا أمس، وقفة تضامنية 
مع األســرى في ســجون االحتالل، بحضور د. راتب 
أبــو رحمة مدير فرع أريحا، وعيد حافظ مدير نادي 
األسير، ونائل أبو العسل أمين سر تنظيم منطقة 
عقبة جبر التنظيمية، ورهام المغربي عن مجلس 
الطلبة، ومحمد الطوري منسق الشبيبة، وعدد من 

الطلبة والطالبات.
وفــي كلمتــه، أكــد د.أبــو رحمــة الوقــوف بجانب 
األســرى الذين يخوضون معركــة العزة والكرامة، 
معركة األمعاء الخاويــة، حتى تحقيق النصر على 
هــذا الســجان الظالــم، وأن مطالب األســرى هي 
مطالب إنسانية عادلة، وأن حريتهم تقع على سلم 

األولويات للشعب الفلسطيني.
وأكد أبو رحمة أن جامعة القدس المفتوحة ستستمر 
بالمشاركة بهذه الفعاليات والمسيرات ودعم صمود 

األسرى حتى الوصول لمطالبهم ونيل حقوقهم.
بدوره أكد عيد حافظ ضرورة مســاندة أســرانا في 
معركتهم القادمة معركة األمعاء الخاوية من أجل 
تحقيق مطالبهم وتحسين أوضاعهم المأساوية إلى 

أوضاع ترتقي بكرامة اإلنسان.
وشــدد الطوري على ضرورة مســاندة األسرى في 

معركتهم المقبلة.
وتخللت الوقفــة التضامنية قصائد وكلمات ألقاها 
مجموعــة مــن «أخــوات دالل» وحركــة الشــبيبة 

الطالبية.
وفي رفح نظم فــرع «القدس المفتوحة» فعاليات 
رياضية تضامنا مع األسرى، حيث تضمنت العديد 
من الفقرات واألنشطة الرياضية، ال سيما كرة القدم 

والكرة الطائرة.
وأشرف على الفعالية قسم شؤون الطلبة بالفرع، 
بحضور مدير الفرع د. رأفت جودة، ورئيس قســم 
شــؤون الطلبــة أ. عمــاد صبح، ومنســق العالقات 
العامة أ. خالد عيد، ومسؤول األنشطة الرياضية أ. 
عماد شــاليل، وبمشاركة واسعة من طلبة الكليات 
والفــرق المختلفــة. وافتتح البطولــة د.جودة الذي 
اشــار إلى أن هذه البطولة تأتي تجســيداً لسياسة 
الجامعــة الراميــة إلــى تحفيز طاقات الشــباب من 
خالل مشاركته في كثير من األنشطة الالمنهجية 

الرياضيــة منهــا والثقافيــة، التي تســهم في بناء 
شخصية الطلبة وتعزيز انتمائهم للجامعة والوطن 
من خالل االهتمام والتذكير بالمناســبات الوطنية 
التي تمر بشــعبنا الفلســطيني مثل يوم األرض، 
ويوم األسير، وذكرى النكبة، وغيرها من الفعاليات 
الوطنية. وأشــار أ. صبح إلى أن هذه البطولة تأتي 
تضامنا مع أسرانا، موضحا أنه على طلبة الجامعة 
اســتذكار مــن اعتقلــوا وعذبوا من أجــل القضية 
الفلســطينية. وأفاد أ. شــاليل أن الفرق المشاركة 

في بطولة كرة القدم بلغت 8 فرق.

مشاركون في الوقفة التضامنية.

المحامية عطية: ما جرى
 في مخيم الجلزون مجزرة

رام اهللا- الحياة الجديدة- وجهت المحامية نائلة 
عطيــة، المتخصصة في متابعــة االنتهاكات 
اإلســرائيلية لحقوق اإلنســان الفلســطيني، 
للحكومــة  القضائــي  للمستشــار  مذكــرة 
اإلســرائيلية أفيخاي مندلبليــت، تطالبه فيها 
بإعطاء تعليماته للجهات المختصة، للتحقيق 
فــي الجريمة التــي ارتكبها جيــش االحتالل 
المتمركز في مستوطنة بيت إيل ضد مجموعة 
من الشبان الفلسطينيين ليلة 2017/3/23، 
مــا أدى إلى استشــهاد الفتى محمــد محمود 
الحطــاب، وإصابــة ثالثة مــن زمالئه بجروح 
خطيــرة جدا. وقالت عطيــة في مذكرتها إنها 
فحصــت مالبســات الجريمــة المشــار إليها، 
واستمعت إلى عدد من الشهادات المتطابقة، 
كمــا اطلعــت علــى تقاريــر الجهــات الطبية 
الفلســطينية، وكلهــا تؤكد وجــود نية مبيتة 
وأكيدة لدى قوات الجيش اإلسرائيلي إلعدام 
الشــبان، الذين لم يشكلوا اي خطر.وأضافت 
عطية أن الشهادات تؤكد إطالق النار من ثالثة 
مواقع مختلفة (أبراج) على السيارة التي كان 
يستقلها الشــبان، وعلى امتداد مسافة تزيد 
عن كيلو متر من النقطة المجاورة لـ «اإلدارة 
«المدنية» في مســتوطنة (بيــت إيل) وحتى 
مدخل المخيم، واستخدمت عشرات العيارات 
النارية، وكواتم للصوت وأكثر من نوع سالح 
بعضها يحظر اســتخدامه إال في الحروب ضد 
التشــكيالت العسكرية كرشــاش 250 ملم، 
وأدت هــذه العملية التي نفــذت على مراحل 
إلى استشهاد الشاب محمد الحطاب (17 عاما) 

الذي أصيب بســت رصاصــات بعضها اخترق 
الصــدر، وإصابة كل من أحمد محمد زيد (17 
سنة) برصاصة بالرئة، وجاسم نخلة (17) عاما 
برصاصتين أحدهما في الرأس وحالته خطيرة 
جدا، وموســى نخلة ( 17 عاما) عدة رصاصات 
في الكبد والكلى والصدر والظهر وهم جميعا 
طالب في مدرســة الجلزون الثانوية. وتابعت 
عطية أن قوات االحتــالل، وكعادتها لم تبادر 
ولم تحاول اســتدعاء اإلســعاف علــى الرغم 
مــن كونها الســلطة الوحيدة المســؤولة عن 
أمــن المنطقة وحيــاة المواطنين، ولم تكلف 
نفســها عناء فحص نتيجة جريمتها من حيث 
سقوط قتلى أو جرحى، وال حاولت التأكد من 
هويات الشبان الذين كانوا يستقلون السيارة 
وما إذا كانوا يحملون سالحا أم ال، ولم تحقق 
فــي الموضــوع، ولــم تطلب أي دليــل، وهي 
كلها إشــارات ترجح فرضية الرغبة في القتل 
بصرف النظر عن هوية الضحايا وما إذا كانوا 
مسلحين أم ال. وخلصت المحامية عطية الى 
أن مــا جرى فــي مخيم الجلزون هــو مجزرة 
حقيقية وهي ليســت المرة األولى التي تنفذ 
فيهــا قوات االحتالل مثــل هذه الجريمة حيث 
تحــول الشــارع الوحيــد المــؤدي إلــى مخيم 
الجلــزون إلى مصيدة للمــوت تهدد حياة نحو 
15000 مواطن فلســطيني يعيشــون يوميا 
رعب عمليات القنص والقتل العشوائي الذي 

يهدد أبناءهم وأطفالهم.

االحتالل يعتقل 8 مواطنين من الضفة والقدس المحتلة
محافظات- الحياة الجديدة- وفا- اعتقلت 
قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، أمس، 8 
مواطنين من الضفة والقدس المحتلة.

ففي القدس المحتلة، اعتقلت تلك 
القوات الشاب خالد الزير من منزله 
فــي بلــدة ســلوان جنوب المســجد 
األقصــى، واقتادته الــى أحد مراكز 
التحقيــق والتوقيــف فــي مدينــة 

القدس.
وفي السياق، اعتقلت قوات االحتالل كال 

من: عايد أبو غوش، وسليم أبو غوش، 
وسالم أبو غوش من مخيم قلنديا شمال 
القدس المحتلة، علماً أن المواطن سالم 
هو والد الشــهيد حسين أبو غوش الذي 
ارتقــى بدايــة العام الجــاري برصاص 

االحتالل.
وفي جنين، اعتقلت قوات االحتالل ثالثة 
مواطنين وصادرت مركبة لمحامي في 

قرية فحمة جنوب جنين.
وذكرت مصــادر محلية وأمنية أن قوات 

االحتــالل اعتقلت المحامي لــؤي أحمد 
صعابنــة (35 عاما)، وصــادرت مركبته 
الخاصة بعد تحطيــم محتويات منزله، 
كمــا اعتقلت الشــابين شــفيق محمود 
صعابنة (27 عاما)، وسالم صعابنة بعد 

مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.
وفــي طولكرم اعتقلت قــوات االحتالل 
الشــاب أميــر نهيد خليل ســروجي (23 
عامــا)، بعــد دهــم منزلــه فــي مخيم 

طولكرم.

آليات االحتالل تتوغل شرق جباليا وطائراته تبيد المزروعات في المناطق الشرقية
جباليا- وفا- توغلت آليات عســكرية إسرائيلية، أمس، بشكل 
محدود في أراضي المواطنين الزراعية شرق بلدة جباليا، شمال 

قطاع غزة، وسط أعمال تجريف.
وضمــت االليات، جرافتين وثالث دبابــات انطلقت من المواقع 
العسكرية المقامة على الشريط الحدودي شرق جباليا، توغلت 
لـ150 مترا في أراضي المواطنين الزراعية شرق البلدة، وسط 
إطالق نــار وأعمال تجريــف في األراضي، وتحليــق لطائرات 

استطالع في أجواء المكان.

وتتعمد آليات االحتالل بين الفينة واألخرى التوغل في أراضي 
المواطنين الحدودية شمال وشــرق القطاع، ومنع المزارعين 

من الوصول إليها لفالحتها.
من جهة ثانية، واصلت طائرات رش مبيدات إســرائيلية، إبادة 
مزروعــات المواطنين فــي المناطق الحدودية، الشــرقية من 

القطاع، لليوم الثاني على التوالي.
وشــملت المزروعات والمحاصيل المســتهدفة برش المبيدات 

السامة: القمح، والشعير، والباميا، والبطيخ، والشمام.

االحتالل يخطر بهدم ثالثة منازل في البيرة ومخيم الجلزون
رام اهللا- وفا- أخطرت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، بهدم 
ثالثة منازل في مدينة البيرة ومخيم الجلزون، شمال رام اهللا.

وقال المواطن عباس قرعان من مدينة البيرة: إن قوات االحتالل 
ســلمت عائلتــه إخطارا بهدم منزله الواقــع في جبل الطويل، 
القريــب مــن مســتوطنة «بســاغوت» المقامة علــى أراضي 

المدينة، بحجة البناء دون ترخيص.
وأضــاف قرعان، انه يمتلــك األوراق التي تثبت أن المنزل يقع 

ضمن المنطقة المصنفة «أ».
وأشــار إلى أن االحتالل كان قد سلمه اخطارات سابقة بالهدم 

عامــي 2010 و2014، وانه قــدم األوراق الثبوتية إلى محكمة 
االحتالل للطعن في القرار، وما زالت القضية قيد النظر.

وفي السياق ذاته، قال مصدر في االرتباط المدني: إن سلطات 
االحتالل ســلمت المواطنين رامي اشتيوي من البيرة، وباجس 

نخلة في مخيم الجلزون، اخطارين لهدم منزليهما.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن قوات االحتالل أخطرت بوقف البناء 
في مســجد في مخيم الجلزون، واســتولت على 5 دونمات من 
األراضي المحاذية للمخيم، بهدف استكمال بناء الجدار المحيط 

بمستوطنة «بيت إيل».

قوات القمع تقتحم قسم 14 في «نفحة» وتعتدي على األسرى
رام اهللا- الحيــاة الجديدة- أفاد تقرير صادر عن هيئة شــؤون 
األسرى والمحررين أمس، أن قوات القمع التابعة إلدارة مصلحة 
الســجون، اقتحمت غرفة رقم 93 في قسم 14 بسجن نفحة، 

واعتدت على األسرى بالضرب والتنكيل.
وقالت الهيئة، إن عددا من األســرى تعرض لالعتداء واإلصابة 

بالرضوض وعرف منهم األسير ناصر عويص.

االحتالل يشرع بتجريف أراضٍ جنوب بيت لحم
بيــت لحم- وفا- شــرعت قــوات االحتالل اإلســرائيلي، أمس، 
بتجريف أراضٍ زراعية جنوب بيت لحم؛ بحجة أنها أراضي دولة.

وأفــاد ممثل هيئــة مقاومة الجدار واالســتيطان في بيت لحم 
حسن بريجية، بأن جرافات االحتالل جرفت أراضي في منطقتي 
« خلــة القطــن»، وجبل ابو زعرور» جنوبا، مــا أدى إلى اقتالع 
أشتال زيتون، تعود لمواطنين، عرف منهم: عبد الحميد مزهر، 
وأحمد أبو سرور، ويصل مساحتها االجمالية حوالي100 دونم.


