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فقد هوية + رخصة سياقة
 اعلن انا جاد احمد حسين عباس عن فقد بطاقتي الشخصية التي تحمل الرقم 410978241 وبداخلها 

رخصة سياقة الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
جنين / أعلن أنا أنيس أحمد أنيس جرار من مسلية/ جنين عن فقدان هويتي الشخصية التي تحمل الرقم 

997640339 أرجو ممن يجدها تسليمها إلى أقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر سلفا . 

فقد هوية
جنين- برقين- أعلن أنا جمال يوسف سعيد خلف من برقين عن فقدان هويتي رقم 967863572 الرجاء 

ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر. 

فقد هوية
جنين / أعلن أنا حنين عليان عبد اهللا عبد العزيز من / جنين عن فقدان هويتي الشخصية التي تحمل 

الرقم 914439724 أرجو ممن يجدها تسليمها إلى أقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر سلفا . 

فقد هوية
جنين- أعلن أنا فرات حمزه حســين أبو دبوس من جنين عن فقدان هويتي رقم 976909705 الرجاء 

ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر. 

فقد هوية
صانــور- جنين- أعلن أنا محمد معروف محمد حبايبه من صانور عن فقدان هويتي رقم 852605161 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر. 
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اعالن
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة السيد ظافر أحمد يوسف أبو الرب بصفته وكيال بموجب 

الوكالة الدورية رقم 2459/2017/431 الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 2017/3/7 
وذلــك لتقديــم معاملــة بيع رقــم 2017/4898 على القطعــة رقم 11 من حوض رقــم 20061 من 

أراضي جنين. 
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 : ظافر أحمد يوسف أبو الرب.

 اســم الموكل « المالك:  (إســراء+ ســماح+ محمود+ عنايت+ روند+ نهوند+أبناءء أحمد إبراهيم 
سوقية)، سميحه نظام أحمد سوقيه. 

   دائرة تسجيل أراضي جنين

اعالن
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة السيد أحمد فوزي محمد مساد بصفته وكيال بموجب الوكالة 

الخاصة رقم 6675/2017/433 الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 2017/7/18 
وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 2017/4887 على القطعة رقم 53 من حوض رقم 35 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 : أحمد فوزي محمد مساد.

 اسم الموكل « المالك:  عبد السالم يوسف عبد الرحمن سالمة.  

   دائرة تسجيل أراضي جنين

اعالن
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة الســيد أحمد تيســير أحمد شــحاده بصفته وكيال بموجب 

الوكالة الدورية رقم 451/2017/430 الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 2017/1/15 
  وذلــك لتقديــم معاملــة بيع رقــم 2017/4894 على القطعــة رقم (66) من حــوض رقم (15) من 

أراضي عجه. 
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 تيسير أحمد شحاده.

 اسم الموكل « المالك:  (منير عبد الرزاق صالح شحاده). 

   دائرة تسجيل أراضي جنين

اعالن
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة السيد أحمد سمير عبد الرؤوف جرار بصفته وكيال بموجب 
الوكالة الدورية سجل (1657) صفحة (2016/106) سفارة فلسطين عمان تاريخ 2016/10/20 والوكالة 

الدورية رقم (429/2016/10705) عدل جنين 2016/11/9
وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقم 2017/4890 على القطعة رقم (55) من حوض رقم (6) من أراضي 

الفندقومية. 
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 « المالــك:  (ناجح+ زياد+ ميســون+ جميله+ نســرين+ لميس أبنــاء محمد نجيب 
حمدان)، ( محمد+ نجيب+ عز الدين+ صالح الدين+ عالء الدين+ سماح أبناء أديب محمد حمدان). 

الحصص المباعة: حسب الدورية.  

   دائرة تسجيل أراضي جنين

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي جنين
بعلــن الطــالع العموم بانــه تقدم الى هــذه الدائرة عبد الهادي محمد اســعد حمامرة مــن بلدة جبع  
بصفته الوكيل بموجب الوكالة العامة رقم (3774/2017/432) الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 
2017/4/11 بموجــب الوكالة العامة رقــم (2450/2013/414) الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 
2013/4/1 بموجــب الوكالــة العامة رقم (8087/2013/416) الصادرة عــن كاتب عدل جنين بتاريخ 
2013/9/8 بموجب الوكالة العامة رقم (1722/57/2017) الصادرة عن ســفارة فلســطين في عمان 
بتاريــخ 2017/4/5 وذلــك لتقديم معاملة بيع رقم 4778/ج/ 2017على قطعة االرض رقم (90) من 
الحوض رقم (9) من اراضي سيلة الظهر 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: عبد الهادي محمد اسعد حمامرة

اســم الموكل (المالك):جودت + محمد + ســمير + امل + نجاح + انشــراح + ايمان + فداء + مها 
(ابناء ابراهيم رفيق رحال) + مها محمد احمد عبد الجبار + مازن + رانيا (ابناء اكرم ابراهيم رحال) 

+ «عزيزة اميرة» + سارة (ابناء رفيق حامد رحال)
عدد الحصص المباعة كامال

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي جنين
بعلــن الطــالع العموم بانــه تقدم الى هــذه الدائرة عبد الهادي محمد اســعد حمامرة مــن بلدة جبع  
بصفته الوكيل بموجب الوكالة العامة رقم (3774/2017/432) الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 
2017/4/11 المعطوفة على الوكالة العامة رقم (416/2013/8087) عدل جنين 2017/9/8 والعامة 
س(1722) ص(2017/57) ســفارة فلســطين في عمان بتاريخ 2017/4/5 وذلك لتقديم معاملة بيع 
رقم 4791/ج/ 2017على قطعة االرض رقم (85) من الحوض رقم (8) من اراضي سيلة الظهر 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: عبد الهادي محمد اسعد حمامرة

اســم الموكل (المالك):جودت + محمد + ســمير + امل + نجاح + انشــراح + ايمان + فداء + مها 
(ابناء ابراهيم رفيق رحال) + مها محمد احمد عبد الجبار + مازن + رانيه (ابناء اكرم ابراهيم رحال) 

+ «عزيزة اميرة» + سارة (ابناء رفيق حامد رحال)
عدد الحصص المباعة كامال

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي جنين
بعلــن الطــالع العموم بانــه تقدم الى هــذه الدائرة عبد الهادي محمد اســعد حمامرة مــن بلدة جبع  
بصفته الوكيل بموجب الوكالة العامة رقم (3774/2017/432) الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 
2017/4/11 بموجــب الوكالة العامة رقــم (2450/2013/414) الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 
2013/4/1 بموجــب الوكالــة العامة رقم (8087/2013/416) الصادرة عــن كاتب عدل جنين بتاريخ 
2013/9/8 بموجب الوكالة العامة رقم (1722/57/2017) الصادرة عن ســفارة فلســطين في عمان 
بتاريــخ 2017/4/5 وذلــك لتقديم معاملة بيع رقم 4779/ج/ 2017على قطعة االرض رقم (76) من 
الحوض رقم (6) من اراضي سيلة الظهر 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: عبد الهادي محمد اسعد حمامرة

اســم الموكل (المالك):جودت + محمد + ســمير + امل + نجاح + انشــراح + ايمان + فداء + مها 
(ابناء ابراهيم رفيق رحال) + مها محمد احمد عبد الجبار + مازن + رانيا (ابناء اكرم ابراهيم رحال) 

+ «عزيزة اميرة» + سارة (ابناء رفيق حامد رحال)
عدد الحصص المباعة كامال

اعالن
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة السيد أحمد سمير عبد الرؤوف جرار بصفته وكيال بموجب 
الوكالة الدورية رقم 3742/2015/423 الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 2015/4/14 المعطوفة 

على العامة سجل (607) صفحة (2006/50) سفارة فلسطين عمان تاريخ 2006/7/6
  وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقم 2017/4625 على القطعة رقم (7) من حوض رقم (3) من أراضي 

القندقومية. 
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 الموكل « المالك:  فاطمه عرســان محمد أبو فياض، (عادل+ عدنان+ عمر+ حنان+ فريال+ 
آمال+ هيام+ عهد+ وفاء أبناء محمود صالح الحواورة)، نظميه صالح سالمه الحواوره، عصام أحمد 

صالح حواوره). 
الحصص المباعة: حسب الدورية.  

   دائرة تسجيل أراضي جنين

اعالن
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة السيد أحمد سمير عبد الرؤوف جرار بصفته وكيال بموجب 
الوكالة الخاصة رقم 11834/2016/430 الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 2016/12/19 المعطوفة 
على الدورية ســجل (1491) صفحة (2015/63) سفارة فلسطين عمان تاريخ 2015/5/14، والوكالة 

الدورية سجل (1504) صفحة (2015/65) سفارة فلسطين عمان تاريخ 2015/6/23
  وذلــك لتقديــم معاملــة بيع رقــم 2017/4892 على القطعــة رقم (165) من حــوض رقم (6) من 

أراضي القندقومية. 
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.

 اسم الموكل « المالك:  (حليمه محمد أبو عيسى الذيب، (حسن+ حكمت+ حاتم+ ليلى+ لبنى أبناء 
مصطفى حسن أبو عمر)

الحصص المباعة: حسب الدوريات.  

   دائرة تسجيل أراضي جنين

اعالن
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة السيد فراس لطفي محمد عابد بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 6834/2017/433 الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 2017/07/23 والمعطوفة على 

الوكالة العامة رقم 340/2005/7209 الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 2005/9/22 
وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقــم 2017/4881 على القطعة رقم 30 من حــوض رقم 8 من أراضي 

كفر دان. 
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 : فراس لطفي محمد عابد.

 اسم الموكل « المالك:  أنعام « محمد فؤاد» عاهد صالح . 

   دائرة تسجيل أراضي جنين

اعالن
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة السيد محمد عبد الحميد محمد عيسه بصفته وكيال بموجب 

الوكالة الدورية رقم 1211/2017/431 الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 2017/2/6 
وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقم 2017/4888 على القطعة رقــم (110)+(11)+(4) من حوض رقم 

(2)+(5)+(10) 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 : محمد عبد الحميد محمد عيسه.

 اسم الموكل « المالك:  (حورية + فتحية بنات محمد ناصر العيسه). 

   دائرة تسجيل أراضي جنين
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دائرة تنفيذ جنين
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دائرة تنفيذ جنين

مذكرة دعوة صادرة عن محكمة صلح جنين في 
الدعوى الحقوقية رقم 2014/804 لتبليغ ورثة المدعى 

عليهم(10و 61 )  بالنشر 
إلى ورثة المدعى عليهما / (مها رؤوف لطفي العبوشــي/ جنين) ،( رســمية إبراهيم محمود ياســين/ 
ديــر أبــو ضعيف – جنين) ومجهولي محــل اإلقامة حاليا، يقتضي حضوركم  إلــى هذه المحكمة يوم 
2017/10/17 للنظر في الدعوى التي أقامها عليكم المدعيات : 1 عيشه معاوية توفيق عبوشي وآخرين 
عدد (2) بواسطة وكالئهم  المحامين:  عبد اهللا الكيالني و/ أو سيف الكيالني و /أو ليث الكيالني – جنين 
مجتمعين و/ أو منفردين، والتي موضوعها: إزالة شيوع ، ويمكنكم الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع 
علــى تفاصيــل الدعوى وعمال بأحكام المادة 62 من قانون أصــول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 
2 لســنة 2001 فإنه يقتضي عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمســة عشر يوما من تاريخ تبلغكم 

بالنشر وإذا لم تحضروا ولم ترسلوا وكيال عنكم تجري محاكمتكم حضوريا. 

رئيس قلم حقوق /محكمة صلح جنين 
مصطفى أبو بكر 

 تبليغ قرار حكم للمدعى عليهم بالدعوى المدنية رقم 
2015/249 صلح جنين بالنشر 

إلى المدعى عليه / (عبد الرزاق محمد عبد الفتاح زيد الكيالني ) من جنين ومجهول محل اإلقامة حاليا، 
نعلمك بأن محكمة صلح جنين قررت وبتاريخ 2015/12/10م في الدعوى الحقوقية رقم (2015/249) 
صلــح جنيــن بإلزام المدعى عليــه ( عبد الرزاق محمد عبــد الفتاح زيد الكيالني) بدفــع مبلغ (9435) 
دينار أردني للمدعي (عبد العزيز محمد عبد الفتاح زيد الكيالني) مع تضمين المدعى عليه الرســوم 

والمصاريف ومبلغ (50) دينار أتعاب محاماة 
( حكما حضوريا بحضور المدعي ووكيله وغياب المدعى عليه) قابال لالستئناف صدر وتلي علنا باسم 

الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 2015/12/10 م . 

رئيس قلم حقوق /محكمة صلح جنين 
مصطفى أبو بكر 

اعالن
 جمال محمد مبدى أبو سيفين 

اليامون – الحارة الشمالية – قرب المسجد القديم 
 نعلمكم أنه بتاريخ 2017/6/4 قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2017/1805 

والمكونة فيما بين 
المحكوم له :  1 شركة ترست العالمية للتأمين /رام اهللا . 
المحكوم عليه:1  جمال محمد مبدى أبو سيفين / جنين . 

 تقرر إشعارك أنه يجب عليك أن تقوم في ظرف أسبوعين من تاريخ تبلغك بدفع مبلغ (2500 شيقل) 
والرســوم ، قيمة شــيك عدد 1 لصالح المنفذ شــركة ترســت العالمية للتأمين/ جنين وكيله المحامي 
وليد فشافشة، لبيان ردك أو اعتراضك عليه، وبخالف ذلك ستضطر دائرة التنفيذ لمباشرة اإلجراءات 

التنفيذية بحقك . 

مأمور التنفيذ 

اعالن
احمد ابراهيم علي انعيرات

ميثلون-قرب سوبرماركت عساف-بالقرب من مستوصف ميثلون
نعلمكم انه بتاريخ 2017/7/18 قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2017/4112 والمكونة 

فيما بين
المحكـــــــــــــــــــــــــــــ -1 فؤاد اسعد ابراهيم عيسه/جنين.

المحكـــــــــــــــــــــــــــــ -1 احمد ابراهيم علي نعيرات/جنين.
تقرر اشــعارك انه يجب عليك ان تقوم في ظرف اســبوعين من تاريخ تبلغك بدفع مبلغ (500دوالر) 
والرســوم قيمة شــيك عدد 1 لصالح المنفذ فؤاد اســعد ابراهيم عيســه من صانور وكيلة المحامي 
محمد عيســه،لبيان ردك او اعتراضك عليه،وبخالف ذلك ســتضطر دائرة التنفيذ لمباشــرة االجراءات 

التنفيذية بحقك.

مأمور التنفيذ 

اعالن
زياد صالح مصطفى هندومه نابلس حي المساكن الشعبية بالقرب من المسجد

سعيد ممدوح محمود بوز نابلس حارة القيساوية
نعلمكم انه بتاريخ 2017/7/13 قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2015/723 والمكونة 

فيما بين
المحكـــــــــــــــــــــــــــــ -1 امين صابر سليمان برهم/جنين.

المحكـــــــــــــــــــــــــــــ -1 طاهر ممدوح محمود البوز/نابلس.
                                -2 زياد صالح مصطفى هندومه/نابلس.

                                -3 سعيد ممدوح محمود بوز/نابلس.
يجب عليك ان تقوم في ظرف اسبوعين من تاريخ تبلغك بالحضور الى هذه الدائرة حيث تقرر اشعارك 
بتجديــد االجــراءات في الملف التنفيذي المرقوم اعاله وذلك لتقــوم بدفع المبلغ المحكوم به والبالغة 
18700 شــيكل والرسوم لصالح المنفذ امين صابر ســليمان برهم من سيريس وكيلة االستاذ رشاد 

شاور ،وبخالف ذلك ستضطر دائرة التنفيذ لمباشرة االجراءات التنفيذية بحقك.

مأمور التنفيذ 

7/23 د
   دولــة فلسطيــن

ديوان قاضي القضاة

المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

المحكمة الشرعية في جنين 

إعالن بيع حصص محجور عليه في قطعة أرض صادر عن 
محكمة جنين الشرعية 

تعلــن محكمة جنين الشــرعية عن عرض حصص المحجور عليه مصطفــى علي أحمد جرار الوصي 
الشرعي عليه شقيقه ياسين علي أحمد جرار من برقين وسكانها هوية رقم 948031059 بموجب إعالم 
حكم تثبيت حجر للتخلف العقلي «العته» صادر عن شرعية جنين بتاريخ 2014/2/11 رقم 101/120/22 
والمصدق اســتئنافاً بالقرار رقم 2014/84 تاريخ 2014/3/19 والمؤيد من المحكمة العليا الشــرعية 
بالقرار رقم 58/350/10 تاريخ 2014/05/11 للبيع بالمزاد العلني في قطعة األرض رقم (38) حوض 
(19) المسماة وجه القاطع الشرقي من أراضي برقين المحجور عليه المذكور يملك (2) حصة من أصل 
(64) في القطعة المذكورة علماً أن مساحة القطعة كاملة (2) دونم (911متر مربع) ويخص المحجور 

عليه مصطفى المذكور (91) متر ويرغب الوصي ببيع حصة المحجور عليه في القطعة المذكورة. 
على من يرغب بالشراء الحضور إلى القطعة المذكورة يوم االثنين الموافق 2017/8/7 ما بين الساعة 
الثانية عشــرة حتى الساعة الواحدة ظهراً للمشــاركة في المزاد العلني على ما يخص المحجور عليه 

المذكور في القطعة المذكورة أعاله. تحريراً في 1438/10/26 هـــ، وفق 2017/7/20م. 

قاضي جنين الشرعي 
الشيخ خليل حسن استيتي

أول سيدة تترأس بلدية في محافظة القدس لـ (الحياة الجديدة):

سمر صالح الدين: حزمة محاصرة
 بالمستوطنات و90 % من أراضيها مصنفة (ج)

ملكــي  الجديــدة–  الحيــاة  اهللا–  رام 
ســليمان– قالت سمر ضيف اهللا صالح 
الدين رئيســة بلدية حزمــا بمحافظة 
القدس: «إن االحتالل صادر من اراضي 
البلدة حتــى اآلن اكثر من 2018 دونما 
والجدار  المســتوطنات  اقامة  الغراض 
العنصري والمواقع العســكرية  وشــق 
الطرق االلتفافية». وبينت صالح الدين 
في لقاء خاص مع «الحياة الجديدة» ان 
حزما محاصرة بأربع مستوطنات (نفيه 
يعقوب, بســغات زئيف, بسغات عمير, 
وآدم) مقامــة على %40 من المســاحة 
الكلية ألراضي القريــة، باالضافة الى 
الجدار العنصري الذي صادر 85 دونما 
مــن اراضــي القريــة وعــزل %40 مما 
, وشــق العديــد من  تبقــى مــن أراضٍ
القــرى االلتفافية على اراضــي البلدة  
ومنهــا شــارعا  437 و4195, وبالتالي  
فإن %90 مــن اراضي حزما اآلن ضمن 
مناطــق «ج» ما ادى الى خلق  اكتظاظ 
سكاني في منطقة محصورة». وتضيف 
صالح الديــن: «حدد المجلــس البلدي 
ومنــذ  اســتالمه البلدية مؤخــرا عددا 
من األولويات منها: العمل على توسيع 
المخطط الهيكلي للبلدة واعادة تأهيل 
شبكة مياه البلدة التي لم يتم تأهيلها 
منذ عام 67 واعادة تأهيل بعض شوارع 
البلــدة التــي تــم حفرها الجل شــبكة 
المياه, وبناء مدرســة قد تكون ثانوية 
صناعية، ومشــروع ربــط احياء جديدة 
وأردفــت صالح  الكهربائــي».  بالتيــار 
الديــن وهي أول ســيدة تتولى منصب 
رئاســة مجلــس بلــدي فــي محافظة 
القدس: «أن تكلفة اعادة تأهيل شبكة 
المياه والشوارع المذكورة تزيد عن 400 

الف شــيقل, وهذه المشاريع بدأ العمل 
بهــا في عهد المجلس البلدي الســابق 
ولم تستكمل, وتعاني القرية تعاني من 
مشكلة عدم وجود مكب نفايات صحي، 
ويدرس المجلس القروي امكانية اقامة 
مكب نفايات مشترك مع مجالس الرام 
وكفــر عقــب وغيرها من قــرى مدينة 
القدس». وشــددت صــالح الدين على 
أن مسؤوليتها كرئيسة مجلس بلدي ال 
تؤثر علــى التزاماتها االخرى  وبخاصة 
االلتزامات االجتماعية فهي تقوم بذلك 

ضمن نشاطات البلدية.
 أزمات مالية وديون عمرها تسع 

سنوات
وقالت صالح الديــن: «ان البلدة تعاني 
من ازمة مالية تقدر بـ 200 الف شيقل 
ديون قديمة  كحقوق موظفين وعمال 
ومقاوليــن وشــركات, وللبلديــة ديون 
ومستحقات اثمان مياه على المواطنين 
ولم يتــم حصرهــا وســتقوم البلدية 
بتحصيــل هــذه الديون فــي مطلع آب 
المقبل بعد االنتهاء من مشيرة الى ان 

بعض الديون تعود لعام 2008».
 برنامج خاص للعمل التطوعي

وكشــفت صــالح الدين ســعي البلدية 
إلعــادة احيــاء العمل التطوعــي، وانها 
اعدت برنامجا خاصا بذلك، يشمل شق 
الطرق الزراعية واســتصالح االراضي 
واقامة المشاريع الزراعية والجماهيرية. 
كما تعمل البلدية– كما تقول رئيستها- 
على مســاعدة العائــالت البدوية التي 
تقدر بـ 20 عائلة تســكن على مشارف 
البلدة، بتوفير صهاريج الماء والخدمات 

الصحية.
طــردت  االحتــالل  ســلطالت  وكانــت 

العائــالت البدويــة مــن االراضي 
المناطــق  واقامــة  لمصادرتهــا 
العســكرية والغــراض التدريــب 
وغيــر ذلــك, ومنعــت الرعي في 

المناطق العسكرية.
 الخدمات الصحية فقيرة

وتفتقر بلدة حزما– وفقا لرئيسة 
الديــن-  صــالح  ســمر  بلديتهــا 
للخدمات الصحية الحقيقية رغم 
وجود عيــادة حكومية للعديد من 
تغطــي  وال  الدوائيــة،  األصنــاف 
احتياجــات البلدة التــي يزيد عدد 
سكانها عن 8000 نسمة، والبلدة 

أيضا تحتاج سيارة اسعاف ومراكز 
شبابية ونواد نسائية، فال يوجد اي 
مؤسســة في حزما تعنى بالمرأة 
وال بــد مــن توفيرهــا اذ  يجــب 
ان تبــادر المــرأة الى المشــاركة 

السياسية والمجتمعية.
وخلصت صالح الدين الى  القول: 
«وضعت برنامجا لزيارة البلديات 
المجــاورة  القرويــة  والمجالــس 
للتعرف على االحتياجات المشتركة 
مــن المشــاريع والعمــل معا من 
اجل اقامتها وبخاصة فيما يتعلق 

بالمحافظة على البيئة».

«القدس المفتوحة» واإلغاثة الزراعية» تستعدان لـ 
«مؤتمر الحركة التعاونية في فلسطين»

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- أعلنــت 
جامعــة القدس المفتوحــة واإلغاثة 
الزراعيــة عــن اســتعدادهما لعقــد 
فــي  التعاونيــة  مؤتمــر «الحركــة 
فلســطين: الواقع وآفاق التطوير»، 
تحت رعاية وزيــر العمل مأمون أبو 
شــهال، ومحافــظ طولكــرم عصام 
أبــو بكــر.  وأوضح رئيــس الجامعة 
يونس عمرو أن «القدس المفتوحة» 
تعكــف علــى متابعــة القضايا التي 
وتخدمهــم  لفلســطينيين  ا تهــم 
بأي شــكل مــن األشــكال عبر عقد 
مؤتمــرات علمية قادرة على الخروج 
والتطبيق  للتنفيــذ  قابلة  بتوصيات 
على أرض الواقع، وهذا ينبع من مبدأ 
المســؤولية المجتمعية التي توليها 
الجامعة أهمية كبيرة.  وقال سالمة 
ســالم مديــر فــرع جامعــة القدس 
المفتوحــة فــي طولكــرم، رئيــس 
اللجنــة التحضيريــة: «إن المؤتمــر 
يســعى أيضــا إلــى تحقيــق تبادل 
الخبــرات والمعارف والمعلومات بين 
المشــاركة  التعاونيــة  المؤسســات 
فــي المؤتمــر ذات العالقــة بالعمل 
التعاونــي، وتطويــر ســبل التعاون 
بأشــكاله المختلفة بين فلســطين 
والدول العربية المتطورة في مجال 
العمل التعاوني والحركات التعاونية، 
باإلضافة إلى تفعيــل دور الحركات 
التعاونيــة المحليــة وتطبيقها على 

الواقع الفلسطيني».
وأضــاف: «نهــدف أيضا مــن خالل 
هذا المؤتمر إلى الخروج بالسياسات 

علــى  القائمــة  التنظيــم  وآليــات 
األدلــة والبراهيــن، وإصــالح قطاع 
التعاونيــات في فلســطين، ونشــر 
الوعي المجتمعــي، وتعزيز الثقافة 
التعاونية في المجتمع الفلسطيني».

ووقــع الطرفان عددا مــن مذكرات 
التفاهم واالتفاقيات لتطوير بعض 
األعمــال لخدمــة قطاعــات الزراعة 
والتنميــة الريفية المســتدامة، كان 
آخرها تنفيذ مؤتمر الحركة التعاونية 
فــي فلســطين، الذي ســينعقد في 
مدينة طولكرم بمشــاركة عدد من 
الخبــراء الفلســطينيين فــي مجال 
التعــاون وعــدد مــن النشــطاء في 
مجال العمل التعاوني في فلسطين، 
وســيعرض في المؤتمــر عدد من 
التجــارب الحيــة فــي مجــال العمل 
التعاوني ضمن النماذج التي أشرفت 
عليها اإلغاثة الزراعية خالل األعوام 
الماضية. وذكر عميد البحث العلمي 
في جامعة القدس المفتوحة، رئيس 
اللجنــة العلميــة للمؤتمــر حســني 
عوض، أن المؤتمر ســيغطي عددا 
مــن المحــاور، أبرزهــا دور الحركة 
التعاونيــة فــي التنميــة المجتمعية 
ودور  واالجتماعيــة،  االقتصاديــة 
القطاعيــن الخــاص والحكومي في 
دعــم الحركــة التعاونيــة لتحقيــق 
أهدافها التنموية، كما سيقيم واقع 
الفلســطينية  التعاونيــة  الحــركات 
مقارنة مع واقع العمل التعاوني في 
الدول المتقدمة، وسيتناول أيضا دور 
الجامعات في تطوير العمل التعاوني، 

التشريعات  ومنظومة  القوانين  ودور 
التعاونيــة فــي رفــع كفــاءة العمــل 
التعاوني، باإلضافة إلى دور التمويل 
والتعاونيــات النســوية فــي التمكين 
االقتصــادي واالجتماعــي للمرأة في 
التعاونيــة  واالتحــادات  فلســطين، 
والمؤسسات الداعمة في تنمية الحركة 
التعاونية في العمل التعاوني.  وبين 
عوض أن المؤتمر يستهدف الجمعيات 
والمنظمــات الخيريــة التعاونيــة في 
المجتمــع  ومؤسســات  فلســطين، 
واألكاديمييــن  والباحثيــن  المدنــي، 
فــي المؤسســات التعليميــة، وطلبة 
الدراســات العليا في الجامعات، وقادة 
المجتمــع المحلي، وكبــار الموظفين 
واتحــادات  الحكومــي،  القطــاع  فــي 
الجمعيات والتعاونيات في فلسطين، 
وذلــك لكــون التعاونيات إحــدى أهم 
لتحقيق  المناسبة  االجتماعية  اآلليات 
الفاعل  واإلســهام  التنميــة،  أهــداف 
فــي تعزيــز دور األفــراد والمجتمــع 
التي مــن الضــروري إعادة إنعاشــها 
في  مســاهمتها  لزيــادة  وتطويرهــا 
االقتصاد الوطني، وخاصة في اإلنتاج 
واالســتثمار والتوظيــف. وأكــد عضو 
اللجنة التحضيرية، مدير دائرة الضغط 
والمناصرة في اإلغاثة الزراعية منجد 
أبو جيــش، أنَّ هذا المؤتمر ســيكون 
بداية تعاون بين مؤسســات المجتمع 
المدني والجامعــات، لتكامل األعمال 
التجــارب  مــع  والبحثيــة  األكاديميــة 
العملية التي تشــرف عليها مؤسسات 
المجتمع المدني والمؤسسات القاعدية 
فــي الريــف الفلســطيني، ووعد بأن 
تستمر اإلغاثة في التركيز على قطاع 
التعاونيــات وتطويره لما لهذا القطاع 
من أهمية كبرى في تطوير االقتصاد 

الفلسطيني.


