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اعالن
تعلــن شــركة ميديا فيــال للوســائط المتعــددة وحلــول تكنولوجيا 
المعلومات شــركة عادية عامة مسجلة لدى مراقب الشركات في رام 
اهللا تحت الرقم (562194134) بانه تم تغير اسم الشركة من شركة 
ميديا فيال للوسائط المتعددة وحلول تكنولوجيا المعلومات الى االسم 
الجديد شــركة :يوتوبيا النتاج الوســائط المتعددة وحلول تكنولوجيا 
المعلومات ويتحمل الشركاء كافة المسؤولية القانونية المترتبة على 
هــذا التعديل ومــن له اعتراض على ذلك مراجعة مراقب الشــركات 

بوزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني في رام اهللا.
مراقب الشركات

فقد هوية
الجلمة- جنين- أعلن أنا أحمد كمال كامل أبو زينه من جنين عن فقدان هويتي رقم 967782160 الرجاء 

ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة. 

فقد هوية
الهاشمية- جنين- أعلن أنا محمد نايف كساب جرار من الهاشمية عن فقدان هويتي رقم 907726525 

الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة. 

تنويه
ســقط ســهواً من إعالن صادر عن تسجيل أراضي جنين رقم 2017/2451 ومنشور في الحياة الجديدة 

تاريخ 2017/4/5 رقم قطعة األرض 66 من حوض  من أراضي قباطي29، لذا اقتضى التنويه. 
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اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي جنين
بعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة رشــاد طاهر ســعد شــاور من بلدة  بصفته الوكيل 
بموجب الوكالة الخاصة رقم (427/2016/4040) الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 2016/4/18 
وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقم 2901/ج/2017 على قطعــة االرض رقم (29) من الحوض رقم (5) 
من اراضي ســيريس فمن له أي اعتراض عليه عليه التقدم باعتراضه الى هذه الدائرة خالل مدة ال 

تتجاوز عشرة ايام من تاريخ النشر واال سيتم السير في اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: رشاد طاهر سعد شاور

اسم الموكل (المالك):مصلح فؤاد مصلح اسعد
عدد الحصص المباعة

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة 2017/2907 

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة طارق محمود حسين الغوادرة وكيال بموجب الوكالة الخاصة 
رقم 343/2012/410 عدل جنين تاريخ 2012/1/10 

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 2907/ج/2017 على القطعة رقم (44) حوض 8 من أراضي جلبون.
 فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون . 
اسم الوكيل : طارق محمود حسين الغوادرة.

 اسم الموكل «المالك «: مروان عبد اللطيف مصطفى هب الريح، محمود سليمان خليل سعيد، لؤي 
أحمد حسين يحيى، طارق يوسف أحمد أبو الرب.

الحصص المباعة:
دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة 2017/2894 

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة وليد قاسم محمد فشافشه وكيال بموجب الوكالة الخاصة 
رقم (3604/2010/401)  عدل جنين تاريخ 2010/4/18، 

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 2894/ج/2017 على القطعة رقم (5) حوض 18 من أراضي جبع.
 فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون . 
اسم الوكيل : وليد قاسم محمد فشافشه.

 اسم الموكل «المالك «: ياسر حسن محمد فشافشة.
الحصص المباعة:

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة 2017/2882 

يعلــن الطــالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة فداء غازي عبد الرحمــن أبو الرب وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم (3830/2017/432)  عدل جنين تاريخ 2017/4/12، 

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 2882/ج/2017 على القطعة رقم (79) حوض 25 من أراضي كفرراعي.
 فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون . 
اسم الوكيل : فداء غازي عبد الرحمن أبو الرب.

 اسم الموكل «المالك «: نائلة موسى مصطفى عبيد.
الحصص المباعة:

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة 2017/2880 

يعلــن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائــرة عالم عرفات داود حبايبه وكيال بموجب الوكالة الخاصة 
رقم سجل 1729/ صفحة 2017/112 سفارة فلسطين بعمان تاريخ 2017/4/18، 

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 2880/ج/2017 على القطعة رقم (6) حوض 13 من أراضي صانور.
 فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون . 
اسم الوكيل : عالم عرفات داود حبايبه.

 اسم الموكل «المالك «: عريفه محمود أحمد الحبايبه.
الحصص المباعة:

دائرة تسجيل أراضي جنين 

 إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين
 رقم المعاملة 2017/2896 

يعلــن الطالع العموم أنــه تقدم لهذه الدائرة عبد اهللا أحمد مصطفــى ربايعه وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم (4025/2017/432) عدل جنين  2017/4/19، 

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 2896/ج/2017 على القطعة رقم 4 حوض 4 من أراضي سيلة الحارثية.
 فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون . 
اسم الوكيل : عبد اهللا أحمد مصطفى ربايعه.

 اسم الموكل «المالك «: حسين محمد حسين جرادات.
الحصص المباعة:

دائرة تسجيل أراضي جنين 

 إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين
 رقم المعاملة 2017/2661 

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة وجدي برهان أحمد أبو الرب وكيال بموجب الوكالة الدورية 
رقم (431/2017/2256) عدل جنين  2017/3/2، 

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 2661/ج/2017 على القطعة رقم 45 حوض 27 من أراضي برقين.
 فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون . 
اسم الوكيل : وجدي برهان أحمد أبو الرب.

 اسم الموكل «المالك «: ( محمد محمود محمد رشايده). 
الحصص المباعة:

دائرة تسجيل أراضي جنين 

 إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين
 رقم المعاملة 2017/2898 

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة باسل نصري موسى أبو الرب وكيال بموجب الوكالة الدورية 
رقم (5227/2016/427) عدل جنين 2016/5/18، والخاصة رقم (7540/2015/424) عدل جنين تاريخ 
2015/8/10، المعطوفة على الدورية تصديق 4364 الصادرة عن سفارة فلسطين في دولة قطر تاريخ 
2015/4/28، والمعطوفة على العامة رقم 12040 /2007 الصادرة عن المحكمة االبتدائية (محكمة 
األسرة الجزئية/ التوثيق) في قطر بتاريخ 2007/9/6 والعامة رقم 6496/7 الصادرة عن دار القضاء 
محكمة أبو ظبي تاريخ 2007/9/5، وبالدورية رقم 4044/2016/427 عدل جنين تاريخ 2016/4/18 

والمعطوفة على العامة رقم 6635/2015/424 عدل جنين تاريخ 2015/7/12 
وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 2898/ج/2017 على القطعة رقم (35)+(36) حوض 12، (100)+(115)  

حوض 24 من أراضي قباطيه.
 فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون . 
اسم الوكيل : باسل نصري موسى أبو الرب.

 اســم المــوكل «المالــك «: ( محمد+ محمود+ أحمد+ إبراهيم+ أمين+ حلــوة أبناء طالب أحمد أبو 
طالــب)، ( محمــود+ علي+ صهيب+ نوره+ غادة أبناء توفيق محمود أبو طالب)، فاطمة محمود عبد 

الرحمن صالح، فادي حسن أحمد الطالب، ختام عمر حافظ أبو طالب. 
الحصص المباعة:

دائرة تسجيل أراضي جنين 

 إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين
 رقم المعاملة 2017/2890 

يعلــن الطــالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة أحمد ســمير عبــد الرؤوف جرار وكيــال بموجب الوكالة 
الدوريــة رقم (8803/2016/429) عدل جنين 2016/9/7، والدورية رقم (10020/2016/429) عدل 
جنيــن تاريــخ 2016/10/20، والدورية (8810/2016/429) عدل جنين تاريــخ 2016/9/7، والخاصة 
10024/2016/429 عدل جنين 2016/10/20، والمعطوفة على الدورية سجل 1640/صفحة 2016/58 

سفارة فلسطين بعمان 2016/8/29
وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقم 2890/ج/2017 على القطعــة رقم (35)+(17) حوض 1 من أراضي 

العطارة.
 فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون . 
اسم الوكيل : أحمد سمير عبد الرؤوف جرار.

 اســم المــوكل «المالك «: روحيه ســليم يوســف ظاهر، (عمــر+ مصطفى+ أحمــد+ فخرية أبناء 
حســين ســليمان العواد)، (نبيل+ إياد+ مها+ مي+ منال+ رشــا+ ليندا+ هناء+ فاتن+ إيناس+ 
دعاء+روان+ زينب أبناء محمد حســين عواد)، ( هاني+ أســامه+ محمد+ أسماء+ أماني+ سناء+ 

وفاء+ أروى أبناء محمود حسين عواد).
الحصص المباعة:

دائرة تسجيل أراضي جنين 

 إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين
 رقم المعاملة 2017/2887 

يعلــن الطــالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة أحمد ســمير عبــد الرؤوف جرار وكيــال بموجب الوكالة 
الدوريــة رقــم (8810/2016/429) عدل جنين 2016/9/7، والدوريــة رقم (8803/2016/429) عدل 
جنيــن تاريخ 2016/9/7، والدوريــة (10020/2016/429) عدل جنين تاريخ 2016/10/20، والخاصة 
(10024/2016/429) عدل جنين تاريخ 2016/10/20، والمعطوفة على الدورية سجل 1640/صفحة 

2016/58 سفارة فلسطين بعمان 2016/8/29
وذلــك لتقديم معاملــة بيع رقم 2887/ج/2017 علــى القطعة رقم (17)+(5) حــوض (4)+(1) من 

أراضي العطارة.
 فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون . 
اسم الوكيل : أحمد سمير عبد الرؤوف جرار.

 اســم المــوكل «المالك «: روحيه ســليم يوســف ظاهر، (عمــر+ مصطفى+ أحمــد+ فخرية أبناء 
حســين ســليمان العواد)، (نبيل+ إياد+ مها+ مي+ منال+ رشــا+ ليندا+ هناء+ فاتن+ إيناس+ 
دعاء+روان+ زينب أبناء محمد حســين عواد)، ( هاني+ أســامه+ محمد+ أسماء+ أماني+ سناء+ 

وفاء+ أروى أبناء محمود حسين عواد).
الحصص المباعة:

دائرة تسجيل أراضي جنين 
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محكمة صلح جنين 

مذكرة دعوى صادرة عن محكمة صلح جنين في الدعوى الحقوقية رقم 
2015/1500 صلح جنين لتبليغ المدعى عليهم (1و2و3و4و5) إلبداء 

موقفهم من الشراء بالبدل المقرر في تقرير الخبير المساح بالنشر 
إلــى المدعــى عليهم( نظام فوزي عبد الخالق منصور، ناظم فوزي عبد الخالق منصور، عصام فوزي 
عبد الخالق منصور، سامر فوزي عبد الخالق منصور، منار فوزي عبد الخالق منصور)، وجميعهم من 
جنين ومجهولي محل اإلقامة حالياً، نعلمكم أنه بتاريخ 2017/4/18 قررت المحكمة تبليغكم من أجل 
إبــداء رغبتكــم فيما إذا كنتم ترغبون في شــراء الحصص في قطعــة األرض رقم (61) من الحوض 
(20059) من أراضي جنين، حيث أن ثمن األرض وما عليها (69575) تســعة وســتون ألف وخمســماية 
وخمسة وسبعون دينار أردنيي، حيث أنها غير قابلة للقسمة لعدم المنفعة ألصغر حصة فيها، وذلك 
خالل مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغكم بالنشر، وذلك بموجب الدعوى المقامة عليكم من قبل 
المدعية (هديل فوزي عبد الخالق منصور) من جنين بواسطة وكيلها المحامي فارس ولد علي- جنين 
والتي موضوعها إزالة شــيوع، وفي حال عدم إبدائكم رغبتكم بالشــراء سيتم اتخاذ اإلجراء القانوني 
حسب األصول والقانون، علماً بأن موعد جلسة المحكمة في الدعوى الحقوقية المرقومة أعاله مقرر 

بتاريخ 2017/5/31.
رئيس قلم الحقوق/ محكمة صلح جنين 
مصطفى أبو بكر 

 تبليغ قرار حكم للمدعى عليهم(1و2و3و4و5و6و7و8و9و10) 
بالدعوى المدنية رقم 2016/1009 صلح جنين بالنشر 

إلى المدعى عليهم( غالب غازي غالب عواده، لؤي غازي غالب عواده، عمر غازي غالب عواده، سندس 
خالد عارف العطية، بسيم عارف حمزه العطية، نضال عارف حمزه العطية، مريم عارف حمزه العطية، 
سميره عارف حمزه العطية، أسامه خالد عارف العطية، هديل خالد عارف العطية)، وجميعهم من برقا/ 
نابلــس ومجهولــي محل اإلقامة حالياً، نعلمكــم أن محكمة صلح جنين قــررت بتاريخ 2017/3/19م 
فــي الدعــوى الحقوقية رقــم (2016/1009) صلح جنين الحكم أوالً: إزالة الشــيوع في قطعة األرض 
رقم (60) من حوض (9) موقع الكركوم من أراضي ســيلة الظهر/ جنين وذلك ببيعها بالمزاد العلني 
بمعرفــة دائــرة التنفيذ في جنين على أن يوزع الثمن بين الشــركاء المدعي: محمد أحمد عبد زعرور/ 
سيلة الظهر)  (والمدعى عليهم)  كل حسب حصته في سند التسجيل، ثانياً وعمالً بأحكام المادة (12) 
من قانون تقسيم األموال الغير المنقولة المشتركة إلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف ومائة 
دينار أتعاب محاماة كل بنســبة حصته حكماً حضورياً قابالً لالســتئناف صدر وتلي عليناً باسم الشعب 

العربي الفلسطيني وأفهم 2017/3/19م. 
رئيس قلم الحقوق/ محكمة صلح جنين 
مصطفى أبو بكر 

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

4/22 د

4/22 د

دائرة تنفيذ جنين

دائرة تنفيذ جنين

اعالن
أحمد خالد أحمد جمال

السيلة الحارثية- حار الطحاينة
نعلمكــم أنــه بتاريــخ 2016/11/17 قرر قاضــي التنفيذ في القضيــة التنفيذية رقــم 2015/2456 

والمكونة فيما بين: 
المحكوم له: عزمي عزام محمود فالح/ الخليل. 

المحكوم عليه: أحمد خالد أحمد جمال/ جنين.
يجب عليم أن تقوم في ظرف أســبوعين من تاريخ تبلغك بالحضور إلى هذه الدائرة حيث تم تجديد 
اإلجراءات بالقضية التنفيذية ذات الرقم 2015/2456 وموضوعها مطالبة بمبلغ 10000 شيقل بموجب 
شــيك عدد 1، وتقرر المثابرة على التنفيذ وبخالف ذلك ســتضطر دائرة التنفيذ لمباشــرة اإلجراءات 

التنفيذية بحقك. 
مع االحترام 

مأمور التنفيذ  

اعالن
فؤاد نزيه فؤاد مساد

جنين فقوعة أول البلد
تعلمكم أنه بتاريخ 2017/4/19 قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2016/4670 والمكونة 

فيما بين: 
المحكوم له: ايه عبد الكريم راشد مساد/ جنين. 

المحكوم عليه: فؤاد نزبه فؤاد مساد/ جنين. 
إشعارك أنه يجب عليك أن تقوم في ظرف أسبوعين من تاريخ تبلغك تنفيذ القرار الصادر عن محكمة 
شــرعية جنين رقم 367/146/24 بتاريخ 2016/8/4، وموضوعه تنفيذ قرار حضانة الصغيرة ســاره، 
لصالح المنفذة ايه عبد الكريم راشد مساد من فقوعه، لذلك يتوجب عليكما الحضور إلى دائرة تنفيذ 
جنين من أجل تنفيذ القرار المنفذ أو لبيان ردك أو اعتراضك عليه ،وبخالف ذلك ستضطر دائرة التنفيذ 

لمباشرة اإلجراءات التنفيذية بحقك. 
مع االحترام 

مأمور التنفيذ  

 طالب بتنفيذ جميع قرارات مجلس األمن المتعلقة بالقدس

األردن: نرفض كل خطوات إسرائيل األحادية الهادفة لتقويض حل الدولتين
نيويــورك- وفا- شــددت مندوبــة االردن الدائمــة لدى االمم 
المتحدة الســفيرة ســيما بحوث، على رفــض االردن والدول 
العربية «التام والمطلق لكل الخطوات اإلســرائيلية األحادية 
التــي تســتهدف تغييــر الحقائق علــى األرض وتقوض حل 

الدولتين».
وطالبت السفيرة بحوث في كلمة القتها، نيابة عن المجموعة 
العربية، بصفة األردن رئيساً للقمة العربية في دورتها الثامنة 
والعشرين، امام جلسة فصلية لمجلس االمن بعنوان «الشرق 
االوسط، بما فيها قضية فلسطين»، إسرائيل بتنفيذ قرارات 
الشــرعية الدوليــة، وآخرها قرار مجلس األمــن رقم 2334 
الذي يدعو لوقف األنشــطة االستيطانية واحالل السالم بين 

الفلسطينيين واالسرائيليين.
وقالت: إن المجتمع الدولي مطالب بأن يدرك أن المنطقة لن 
تنعم بالســالم واالســتقرار من دون إنهاء االحتالل وتحقيق 
تطلعات الشــعب الفلســطيني المشــروعة في إقامة دولته 

المســتقلة ذات الســيادة والقابلة للحياة على التراب الوطني 
الفلســطيني، علــى خطــوط الرابع من حزيــران عام 1967 

وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضافت: القضية الفلسطينية مفتاح االستقرار في المنطقة 
وما بعدها؛ ورفع الظلم عن الشــعب الفلســطيني الشقيق 
كان ومــا زال واجبــاً أخالقياً عالمياً»، مؤكــدة «رفضنا لجميع 
االنتهاكات واالجراءات التي تتخذها اســرائيل لتغيير الوضع 
القانوني والتاريخي في القدس الشــرقية وفي المقدســات 

االسالمية والمسيحية في القدس المحتلة».
وطالبت السفيرة بحوث امام جلسة مجلس االمن التي شاركت 
فيها اكثر من خمســين دولة «بتنفيــذ جميع قرارات مجلس 

األمن المتعلقة بالقدس».
وقالت: إن القمة العربية التي التأمت في األردن خالل األسبوع 
األخير من الشــهر الماضي، أكدت أن العرب يريدون الســالم 
والتقدم نحو حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، حالً تجسده 

مبادرة السالم التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت 
عام 2002، ودعمتها منظمة التعاون اإلسالمي.

وأضافــت بحوث: أن المبــادرة العربية، التي ما تزال تشــكل 
الخطة األكثر شمولية وقدرة على تحقيق مصالحة تاريخية، 
تقوم على انسحاب إسرائيل من جميع األراضي الفلسطينية 
والعربيــة المحتلــة إلى خطــوط الرابع من حزيــران 1967، 
وتضمن معالجة جميع قضايــا الوضع النهائي، وتوفر األمن 

والقبول والسالم إلسرائيل مع جميع الدول العربية.
وتابعت: إن رسالة السالم العربية ما هي اال «دليل آخر على 
أن العرب يتبنون الســالم الشامل والدائم خياراً استراتيجياً، 
يستوجب أن يقابل من طرف إسرائيل القوة القائمة باالحتالل 
برغبة حقيقية بالسالم»، مؤكدة الدعم لـ «مخرجات مؤتمر 
باريس للسالم في الشرق األوسط بتاريخ 15 كانون الثاني 
2017، والــذي جــدد التــزام المجتمع الدولي بحــل الدولتين 

كسبيل وحيد لتحقيق السالم الدائم».

وكررت الســفيرة بحوث التأكيد على الموقف االردني الثابت 
مــن االســتمرار، انطالقا مــن الرعاية والوصاية الهاشــمية 
التاريخية على األماكن المقدســة اإلسالمية والمسيحية في 
القدس الشرقية، بالقيام بمسؤولياته الدينية والتاريخية تجاه 
هذه األماكن، وعلى رأســها المسجد األقصى المبارك/الحرم 

القدسي الشريف.
وطالبت «بتنفيذ جميع قرارات مجلس األمن المتعلقة بالقدس، 
وخصوصاً القرارات 252 (1968) و267 و465 (1980) و478 
ة  (1980) والتي تعتبِر ان جميع إجراءات إسرائيل المستهدفَ
تغيير معالم القدس الشــرقية وهويتها باطلةً كلها». ودعت 
دول العالم عدم نقل ســفاراتها إلى القدس أو االعتراف بها 
عاصمــة إلســرائيل، إذ أن فرض واقع «جيوسياســي» جديد 
في القدس، ســيكون له تبعــات وعواقب وخيمة على فرص 
تحقيق السالم، ويعمق حالة عدم االستقرار في المنطقة، ال 

بل ويعرض المنطقة الى انفجار ال تحمد عقباه.

 حنون يلتقي القنصل اإليطالي العام
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- بحــث 
دائــرة  عــام  احمــد حنــون مديــر 
شــؤون الالجئين بمنظمــة التحرير 
العــام  اإليطالــي  القنصــل  مــع 
الالجئيــن  لويجيماتيرولــو اوضــاع 
الفلســطينيين في المخيمات. واكد 
حنون خالل لقائه مع القنصل العام 
في مقر دائرة شؤون الالجئين برام 
اهللا أن اســتقرار المنطقــة يتطلــب 
الــزام اســرائيل بتطبيق القــرارات 
الصادرة عن االمم المتحدة المتعلقة 
بالقضية الفلسطينية.  وتطرق حنون 
خــالل اللقاء الــى اوضــاع الالجئين 
الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية 
والسورية والظروف الحياتية الصعبة 
التي تشــهدها المخيمات، وانتشــار 
الفقر والبطالة في اوساط المخيمات 
الــذي يدفــع باتجاه تحمــل المجتمع 
الدولي واألونروا مســؤولياتهما تجاه 
المخيمات وتلبية احتياجات الالجئين 
وتامين الخدمات الصحية والتعليمية 

واالغاثيــة. كما تنــاول اللقاء الوضع 
والممارســات  لعــام  ا السياســي 
االســرائيلية ضد االرض والشــعب 
الفلســطيني لخلــق وقائــع جديدة 
علــى األرض من خالل االســتيطان 
والجــدار، مشــيراً الــى ان اســتمرار 

حكومــة االحتالل في إقرار قوانينها 
العنصرية وانتهاجها سياسة التهجير 
العرفي والفصل العنصري ومصادرة 
المســتوطنات  وبنــاء  االراضــي 
وتوسيعها على االراضي الفلسطينية 
المحتلة بما في ذلك القدس يقوض 

الجهود الدولية لحل الدولتين. واكد 
القنصــل االيطالــي دعــم حكومته 
لحقوق الشــعب الفلســطيني وحل 
الدولتين وستعمل بكل جهد من اجل 
تحقيق الســالم واالمن واالستقرار 

في المنطقة.

جانب من اللقاء

 «القدس المفتوحة» بالخليل تقيم 
مهرجان «العهد والوفاء ألسرى الحرية»

الخليل- الحياة الجديدة- أقامت حركة الشبيبة 
الطالبيــة ومجلس اتحاد الطلبــة في جامعة 
القدس المفتوحة فرع الخليل أمس مهرجان 
«العهد والوفاء ألسرى الحرية»، نصرة لألسرى 
المضربين عن الطعام في ســجون االحتالل 

لليوم السادس على التوالي.
وشارك في المهرجان عضو اللجنة المركزية 
لحركــة «فتــح» عباس زكــي، ورئيس هيئة 
شــؤون األســرى والمحررين عيســى قراقع، 
ومديرا نادي األســير في الخليل أمجد النجار، 
وهيئــة شــؤون األســرى إبراهيــم نجاجرة، 
وأعضــاء إقليــم «فتــح»، وقادة مــن األجهزة 
األمنيــة، وعــدد مــن الشــخصيات الرســمية 

واألهلية.
ورفع المشــاركون العلم الفلسطيني، وصور 
عــدد مــن األســرى، ورددوا هتافــات تطالب 

باإلفراج عن جميع األسرى، وأخرى تحث على 
االنتصار لقضيتهم والوقوف إلى جانبهم.

وحمل المتحدثون، خالل المهرجان، االحتالل 
اإلســرائيلي المســؤولية الكاملــة عــن حياة 
األســرى وطالبوا بمزيد من االلتفاف الشعبي 
والتضامن معهم في معركة األمعاء الخاوية، 
وثمنــوا صبر األســرى في مواجهة الســجان، 
مؤكدين أن شــعبنا يستمد قوته منهم وهم 

داخل األسر.
وأكدوا ضرورة كشــف الجرائــم التي ترتكب 
بحق األسرى داخل السجون والتوجه فورا إلى 
المحكمة الدولية، ودعوا إلى الوحدة الوطنية 
لحشــد الطاقات دعما لألسرى وإسنادهم في 

إضرابهم المفتوح عن الطعام.
وتخلل المهرجان عرض مسرحي، مثل واقع 

الحركة األسيرة ومعاناتها داخل السجون.

 شكري وبن علوي يؤكدان 
ضرورة التوصل الى تسوية 
عادلة للقضية الفلسطينية

القاهرة- وفا- أكد وزير الخارجية 
المصري ســامح شكري، ونظيره 
العماني يوسف بن علوي، أهمية 
التنسيق مع مختلف القوى الفاعلة 
على الصعيدين اإلقليمي والدولي، 
من أجل التوصل لتســوية عادلة 
وشــاملة للقضيــة الفلســطينية 
الدولتيــن.  حــل  أســاس  علــى 
وقــال المتحدث باســم الخارجية 
المصريــة المستشــار احمــد ابو 
زيد، فــي بيان أمــس: «إن اللقاء 
الــذي عقد فــي القاهــرة، تناول 
ضرورة التصــدي لآليديولوجيات 
المتطرفــة المؤسســة لإلرهــاب 
والعنف ومروجيها وأهمية العمل 
على تكثيــف التعاون والتنســيق 
الدولــي لتجفيــف منابــع الدعــم 
للتنظيمات اإلرهابية. واضاف: ان 
اللقــاء تناول ايضا مختلف جوانب 
العالقــات الثنائيــة بيــن البلدين 
وســبل تعزيز العالقــات الثنائية، 
وآخر المســتجدات على الســاحة 

العربية.


