
7محليات 7 8 7 لعــدد  ا  -  2 0 1 7 /7 /2 7 لخميــس  ا
Thursday  27  July  2017 -  No. 7787 8

فقد جواز سفر فلسطيني 
أريحا / أعلن أنا فاطمة محمد امين طرشة عن فقد جواز سفر فلسطيني أجهل رقمه، الرجاء ممن يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 
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دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

رقم الملف: 4431/ج/2016 

دائرة أراضي أريحا 

الرقم: 721/ج/2017 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

رقم الملف: 2803/ج/2017 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

رقم الملف: 299/ق/2017 
دائرة تسجيل أراضي نابلس 

رقم الملف: 2914/ج/2017  دائرة تسجيل أراضي نابلس 

رقم الملف: 2919/ج/2017 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

رقم الملف: 2928/ج/2017  دائرة تسجيل أراضي نابلس 

رقم الملف: 2929/ج/2017 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

رقم الملف: 2926/ج/2017 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 
يعلــن للعمــوم انه تقــدم الى دائرة تســجيل أراضــي رام اهللا الســيد هاني احمد ســليمان جهالين 
وذلــك بصفتــه وكيال دوريا بموجــب الوكالة الدورية رقم 2016/25913 كاتــب عدل رام اهللا بتاريخ 
2016/11/24 والوكالة الدورية رقم 2016/27045 كاتب عدل رام اهللا بتاريخ 2016/12/12 والوكالة 
الخاصة رقم 2016/7352 كاتب عدل بيت لحم بتاريخ 2016/12/15 وذلك بمعاملة بيع على القطعة 
34 حــوض رقــم 13 من اراضــي عناتا فمن له اعتراض على ذلك عليه التقــدم باعتراض الى دائرة 
التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة 

حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): علي واحمد ومحمد وهنية وسكينة ابناء رضوان احمد ابو هنية، مسعدة محمود 
رجا عليان، احمد ومراد وهيثم واشرف وشريف وهيا ثم ابناء محمد احمد ابو هنية، نعمة عثمان بكر 
عثمان، احمد ومصطفى ومحمد وعائشــة واسماء ومريم وسمية وفاطمة ابناء عبد الرحيم احمد ابو 

هنية، عثمان واحمد ومحمد ومحمود وابراهيم ونعمة ابناء بكر عثمان ابو هنية 
اسم الوكيل: هاني احمد سليمان جهالين 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

اعالن 
يعلن الطالع العموم بأنه قد تقدم الى دائرة تسجيل أراضي أريحا نادر نيقوال حنا رزق بصفته وكيال 
خاصــا بموجب الوكالة الخاصــة رقم 50714078 الصادرة عن بعثة منظمة التحرير الفلســطينية - 
واشنطن - وذلك لفتح معاملة بيع على قطعة االرض رقم 81 من الحوض رقم 33013 من اراضي 
أريحا، فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه الى دائرة التســجيل خالل فترة عشــرة أيام 

من تاريخ نشر االعالن وبخالف ذلك سيتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل: رائد نيقوال حنا رزق، منى نيقوال حنا رزق 

اسم الوكيل: نادر نيقوال حنا رزق 
الحصص المباعة: حسب الوكالة 

المشتري: احمد سالم احمد العطاري 

مدير دائرة أراضي أريحا 
عثمان أبو حطب 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي نابلس الســيدة نزهة ربحي سليم عليوي بصفته 
وكيــال دوريــا بموجــب الوكالة الدورية رقم 42/ م و د/2017 بتاريخ 2017/4/9 ســفارة فلســطين / 
الرياض والمعطوفة على الوكالة رقم 381033540 بتاريخ 2017/5/14 سفارة فلسطين / الرياض 

بمعاملة بيع على القطعة 79 من الحوض رقم 24066 من اراضي نابلس. 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ 

نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): (نايف ونواف وسليم ومجاهد وحمدان) ابناء ربحي سليم عليوي 

الوكيل: نزهة ربحي سليم عليوي 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلــن للعموم انه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي نابلس الســيد خالد وليــد يحيى طوقان بصفتي 
وكيــال دوريا بموجــب الوكالة الدورية رقــم 1671/2017/10230 عدل نابلــس بتاريخ 2017/7/18 
بمعاملة بيع على القطعة الضريبة رقم 24004 من القســيمة رقم 79 + 1/99 من اراضي نابلس 

سجل 45 صفحة 20. 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ 

نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): زاهر بديع عبد الرحمن الكيالني 

الوكيل: خالد وليد يحيى طوقان 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد خالد وليد يحيى طوقان وذلك بصفته 
وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 10678/2017/1673 عدل نابلس بتاريخ 2017/7/25 وذلك 

بمعاملة بيع على القطعة رقم 165 من الحوض رقم 11 من اراضي بيت وزن. 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ 

نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): عبد الرحمن حسام عبد الرحمن حجاوي 

الوكيل: خالد وليد يحيى طوقان 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد عبد الجبار سعيد رشيد شهاب بصفته 
وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 1657/2017/7475 بتاريخ 2015/7/26 عدل نابلس بمعاملة 

بيع على القطعة 49 من الحوض رقم 14 من اراضي برقا. 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ 

نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): ندى معين عبد ابو عمر 

الوكيل: عبد الجبار سعيد رشيد شهاب 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد حسني لطفي احمد عبد الحق وذلك 
بصفته وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 10736/2017/1673 عدل نابلس بتاريخ 2017/7/26 
والمعطوفــة علــى الوكالة الخاصة رقــم 7680/2017/1653 عدل نابلس بتاريــخ 2017/5/4 وذلك 

بمعاملة بيع على القطعة رقم 117 من الحوض رقم 6 من اراضي بيت وزن. 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ 

نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): صادق عبد الرحمن صادق قمحية، سليم بكر سليم هاشم 

الوكيل: سليم بكر سليم هاشم، حسني لطفي احمد عبد الحق 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد عميد زاهي عبد القادر شتيوي وذلك 
بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 1220/2013/1509 تاريخ 2013/2/6 الصادرة من 
كاتــب عــدل نابلس وذلك بمعاملــة بيع على القطعة 69 حوض رقم 5 مــن اراضي بيت ايبا فمن له 
اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر 

هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل: فؤاد محمود خليل حمدان 

اسم الوكيل: عميد زاهي عبد القادر شتيوي 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيدة نيفين احمد صالح قوصيني بصفته 
وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 1669/2017/9781 بتاريخ 2017/7/11 عدل نابلس بمعاملة 

بيع على القطعة 406 من الحوض رقم 24063 من اراضي نابلس. 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ 

نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): عالء خالد سليم ولويل 

الوكيل: نيفين احمد صالح قوصيني 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 
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   دولــة فلسطيــن

وزارة المالية والتخطيط 

   دولــة فلسطيــن

وزارة المالية والتخطيط 

االدارة العامة لضريبة االمالك 

الرقم: 2017/11 

االدارة العامة لضريبة االمالك 

الرقم: 2017/12 

اعالن
يعلن الطالع العموم بأنه تقدم الى دائرة ضريبة األمالك في أريحا السيد محمد اسعد عبد اهللا جوهري 

بصفته وكيال بموجب وكالة دورية معطوفة على: 
1 - وكالة عامة لدى سفارة دولة فلسطين - عمان سجل (626) صفحة (2006/54) تاريخ 2006/9/7م 

من رندة مصطفى محي الدين الحسيني الى السيدة سميحة مصطفى محي الدين الحسيني. 
2 - وكالة عامة لدى سفارة دولة فلسطين - الرياض رقم 213/ م و خ /2000 تاريخ 2000/9/16م من 

لبيبة مصطفى محي الدين الحسيني الى السيدة سيمحة مصطفى محي الدين الحسيني. 
3 - وكالة عامة لدى سفارة دولة فلسطين - عمان سجل (772) صفحة (2008/20) تاريخ 2008/7/13م 

من منى وفاطمة حيدر رفيق الحسيني الى السيد رفيق حيدر رفيق الحسيني. 
4 - وذلك من اجل بيع جزء من القطعة رقم (1) من حوض رقم (7) الكائنة بموقع (النبي موسى) من 

اراضي (اريحا) الى المشتري: يوسف جميل محمد الفي. 
فمن له اي اعتراض عليه التقدم الى دائرة ضريبة االمالك في اريحا خالل مدة اقصاها (15) يوما من 

تاريخ نشر هذا االعالن، وبخالف ذلك سوف يتم السير باجراءات التسجيل حسب األصول. 
اسم المالك: ورثة نافذ وعلي ومصطفي ابناء محي الدين هالل الحسيني. 

الحصص المباعة: كامل القطعة رقم (1/2/215) والبالغ مساحته: (1506م2) 
والمفرزة من اصل القطعة رقم (1) المذكور اعاله. 

مدير مكتب ضريبة امالك اريحا 

اعالن
 يعلن الطالع العموم بأنه تقدم الى دائرة ضريبة األمالك في أريحا السيد يوسف جميل محمد الفي 

بصفته وكيال بموجب وكالة دورية معطوفة على: 
1 - وكالة عامة لدى سفارة دولة فلسطين - عمان سجل (626) صفحة (2006/54) تاريخ 2006/9/7م 

من رندة مصطفى محي الدين الحسيني الى السيدة سميحة مصطفى محي الدين الحسيني. 
2 - وكالة عامة لدى سفارة دولة فلسطين - الرياض رقم 213/ م و خ /2000 تاريخ 2000/9/16م من 

لبيبة مصطفى محي الدين الحسيني الى السيدة سيمحة مصطفى محي الدين الحسيني. 
3 - وكالة عامة لدى سفارة دولة فلسطين - عمان سجل (772) صفحة (2008/20) تاريخ 2008/7/13م 

من منى وفاطمة حيدر رفيق الحسيني الى السيد رفيق حيدر رفيق الحسيني. 
4 - وذلك من اجل بيع جزء من القطعة رقم (1) من حوض رقم (7) الكائنة بموقع (النبي موسى) من 

اراضي (اريحا) الى المشتري: محمد اسعد عبد اهللا جوهري. 
فمن له اي اعتراض عليه التقدم الى دائرة ضريبة االمالك في اريحا خالل مدة اقصاها (15) يوما من 

تاريخ نشر هذا االعالن، وبخالف ذلك سوف يتم السير باجراءات التسجيل حسب األصول. 
اسم المالك: ورثة نافذ وعلي ومصطفي ابناء محي الدين هالل الحسيني. 

الحصص المباعة: كامل القطعة رقم (1/2/225) والبالغ مساحته: (2085م2) 
والمفرزة من اصل القطعة رقم (1) المذكور اعاله. 

مدير مكتب ضريبة امالك اريحا 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية
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محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ - الرقم: 2017/3887 

محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ - الرقم: 2017/4565 

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا  في 
الملف التنفيذي رقم (2017/3887) 

الى المحكوم عليه: محمد حرب سالم ابو زايدة - رام اهللا / مجهول محل االقامة حاليا. 
نعلمك أن المحكوم له: هشام فهمي موسى العارف - القدس / وكيله المحامي صدام سمحان 

قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ كمبيالة بقيمة (7000) دوالر حالة ومســتحقة االداء اضافة 
الى رسوم ومصاريف دائرة التنفيذ البالغة (263) شيقل، لذا يتوجب عليك انت و/أو من تنيب مراجعة 
دائرة التنفيذ خالل اسبوعين من نشر هذا االعالن وبعكس ذلك سيتم السير باجراء التنفيذ حضوريا 

بحقك وعلى ذلك تم اجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون. 

مأمور التنفيذ 
اياد مشهور 

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا  في 
الملف التنفيذي رقم (2017/4565) 

الى المحكوم عليه: باســم اســماعيل محمد احمد رام اهللا - عمارة الميدان - الطابق الثالث يعمل في 
مكتب للتعهدات العامة - مجهول محل االقامة حاليا. 

نعلمك ان المحكوم له: بهجت سمير حسين سمحان / راس كركر 
قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ القرار الصادر عن محكمة صلح رام اهللا في الدعوى المدنية 
رقــم (2016/1621) القاضــي بالحكــم بالزام المدعى عليــه بدفع مبلغ (6000) شــيقل مع تضمينه 

الرسوم واتعاب محاماة. 
لــذا يتوجــب عليك انــت و/أو من تنيب مراجعــة دائرة التنفيذ خالل اســبوعين من نشــر هذا االعالن 
وبعكس ذلك ســيتم الســير باجراء التنفيذ حضوريا بحقك وعلى ذلك تم اجراء تبليغك بالنشر حسب 

األصول والقانون. 

مأمور التنفيذ 
اياد مشهور 

فقد جواز سفر أردني 
أعلــن أنــا ايهاب باهر راجي حاج هوية رقم 401967799 عن فقد جواز ســفري األردني وأجهل رقمه، 

الرجاء ممن يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

الحسيني: الرئيس يتابع 
أوضاع القدس ساعة بساعة

رام اهللا - الحيــاة الجديــدة - أكــد محافــظ 
ووزير شؤون القدس عدنان الحسيني حرص 
الرئيــس محمود عباس علــى متابعة االمور 
ساعة بســاعة في القدس، واالطمئنان على 
المواطنين المقدسيين ودعمهم في صمودهم 

ومواقفهم. 
 وقــال الحســيني في حديــث الذاعة موطني 
امــس األربعــاء: «ان الفلســطينيين وعلــى 
رأسهم المقدسيون لن يقبلوا ابدأ اي مساس 
بالمســجد األقصــى» مشــددا على تماســك 
وصمود جماهير الميدان في محيط االقصى.

واشــار الحســيني الى اجتماعه مــع الرئيس 
محمــود عباس قبيل اجتمــاع القيادة فقال :» 
لقد لمسنا اهتمام الرئيس ومتابعته الحثيثة 
لألحــداث والتطــورات في القدس والمســجد 

األقصــى تحديدا،  وحرصــا على دعم صمود 
واالطمئنــان  المقدســيين،  الفلســطينيين 
عليهم», اضاف الحســيني: «لقــد كان القرار 
واضحا لدى القيــادة وهو وجوب عودة األمور 
الــى ما كانت عليه قبل الرابع عشــر من هذا 
الشهر، فاجراءات دولة االحتالل واضحة ويجب 

ان تلغى».
 ولفــت الحســيني الى اطــالع القــادة العرب 
والمسلمين على تفاصيل جرائم االحتالل في 
القدس والمســجد األقصــى، وقال: «األحداث 
مستمرة منذ حوالي اسبوعين والجميع يعلم 
مــا يجــري فــي المســجد أألقصــى»، مؤكدا 
على مركزية األقصى في الصراع واســتمرار 
المقدســيين في حمل المســؤولية التاريخية 

بحمايته. 

«القدس المفتوحة» ومؤسسة الحلم الفلسطيني تبحثان سبل التعاون المشترك
رام اهللا - الحيــاة الجديدة - 
التقى رئيس جامعة القدس 
عمــرو،  يونــس  المفتوحــة 
 الرئيــس األربعــاء،  امــس 
التنفيــذي لمؤسســة الحلم 
الفلسطيني كمال طقاطقة، 
رئاســة  مقــر  فــي  وذلــك 
الجامعــة بــرام اهللا. وحضر 
االجتمــاع مســاعدة رئيــس 
المتابعة  لشــؤون  الجامعــة 
آالء الشخشير، ومدير مركز 
التعليــم المســتمر وخدمــة 
المجتمــع محمــود حوامــدة، 
ومديرة دائرة العالقات العامة 

سالفة مسلم.
ســبل  االجتمــاع  وناقــش 
فــي  المشــترك  لتعــاون  ا
مجاالت رفــع كفاءة القيادات 
العمــل  وإدارة  الطالبيــة 
النقابي، وقضايا التشــغيل، 
لساعات  األمثل  واالســتثمار 

العمــل التطوعي في خدمة 
المجتمع، والوقاية الشــاملة 
ومالمستها الحتياجات الواقع 

الفلسطيني.
ورحب عمرو بالوفد الضيف، 
الجامعــة  اســتعداد  مؤكــدا 
مؤسســة  مــع  ون  للتعــا
الحلــم الفلســطيني لتنفيذ 
برامــج تعليميــة ومجتمعية 
مشــتركة، داعياً إلى صياغة 
مشــترك  تعــاون  اتفاقيــة 
تســهم في تقديــم خدمات 
متنوعــة للطلبــة والمجتمع 

الفلسطيني.
قــال  متصــل،  ســياق  فــي 
موســعاً  اجتماعاً  إن  حوامدة 
وشــامالً ســيعقد مع الدوائر 
الجامعــة  فــي  المختصــة 
لمناقشــة تفاصيــل العمــل 
المشترك مع مؤسسة الحلم 

الفلسطيني.

وأشار طقاطقة إلى أن هذه 
المباحثــات تأتي في ســياق 
العمــل علــى إيجــاد صيغة 

إلــى  للوصــول  مشــتركة 
تفاهمات تقدم أمثل الخدمات 
لفلســطيني  ا للمجتمــع 

وتحديــداً مــا يتعلق بقضايا 
وبنــاء  والتثقيــف  التوعيــة 
قدرات الشباب الفلسطيني.

جانب من اللقاء

«الشبيبة» تدعو ألوسع مشاركة
في جمعة الرباط لدعم القدس

رام اهللا - الحيــاة الجديــدة - أبرقــت حركــة 
الشــبيبة الفتحاويــة في الضفــة بيانا، حيت 
فيــه «صمود ورباط أبناء شــعبنا في القدس 
الشريف، بنسائه، وشــبابه، وشيوخه، وقواه 
الوطنية، ومؤسساته الدينية، التي تقف اليوم 
وقفة عز، وفخار، للدفاع عن عروبة القدس، 
وإسالمية المسجد األقصى، وكرامة األمتين 
العربية واإلسالمية». كما ثمنت حركة الشبيبة 
موقــف الرئيــس محمــود عبــاس، والقيــادة 
الفلسطينية، وقراراتها األخيرة، نحو القدس، 
بما في ذلك وقف أشــكال االتصال باالحتالل 
كافــة، ودعوتها أبناء شــعبنا للرباط، للدفاع 
عن المسجد األقصى المبارك، وموقف القيادة 

الفلسطينية بتقديم الدعم، ومقومات الصمود 
للمواطنين الفلسطينيين في القدس الشريف.   
كما طالبت شبيبة فتح، أبناءها، ونشطاءها، 
ومناصريها، وعموم الشباب الفلسطيني إلى 
أوســع مشــاركة في جمعة الرباط، وتوســيع 
دائرة االشــتباك مع قــوات االحتالل، وقطعان 
مســتوطنيه، وفتح جميع الجبهات في القرى 
والمدن والمخيمات، وتوســيع رقعة المواجهة 
لتشــمل جميــع المســتوطنات، والطرق التي 
يســتخدمونها، لكــي تصل رســالة الشــباب 
الفلسطيني، بأن القدس هي أحد المحرمات 
الفلسطينية، التي يعني المس بها فتح أبواب 

الجحيم في وجه المحتلين.

السفير بدران: "الهجرة واللجوء" موضوع أصيل في التاريخ الفلسطيني
القاهرة - وفا - قال مساعد 
وزيــر الخارجية والمغتربين 
إن  بــدران،  رأفــت  الســفير 
موضوع الهجرة واللجوء هو 
موضوع أصيل فــي التاريخ 
النكبــة  منــذ  الفلســطيني 

وحتى يومنا الحاضر.
وأضاف السفير، على هامش 
االستثنائي لعملية  االجتماع 
التشــاور العربيــة اإلقليمية 
حــول الهجرة واللجــوء التي 
انطلقــت فــي مقــر جامعة 
الدول العربية أمس الثالثاء، 
إن انعقاد االجتماع له أهمية 
ألننــا  لفلســطين،  كبيــرة 
أكثر من عانــى من التهجير 
أن  إلــى  مشــيرا  القســري، 
تمر  التي  والظروف  األحداث 
بها الدول العربية الشــقيقة 
وانعــكاس  تأثيــر  لهــا  كان 
سلبي فيما يتعلق بالالجئين، 
ولذلك ال بد أن تكون قضية 
الالجئين فــي صلب الحدث، 
ألننــا أكثــر من تضــرر منذ 
العــام 1948، مشــددا على 
ضرورة فسح المجال لوصول 
المساعدة اإلنسانية لالجئين 
بأمــان ودون أي عائــق وفقا 

للمبادئ اإلنسانية القائمة.

وأوضح السفير بدران، أنه ال 
بد أن نكــون دائما حاضرين 
فــي أي جهــد من شــأنه أن 
يســاهم فــي التخفيف من 
أعبــاء الالجئيــن، الذين هم 
مكون أصيل في المنطقة، 
تقديم  اســتمرار  وضــرورة 
المساعدة لالجئين ومعالجة 
آثار النــزاع والنزوح، وتعزيز 
التعاون مع المجتمع المدني 

في المنطقة.
يذكــر أن أعمــال االجتمــاع 
الذي ســينهي أعماله اليوم، 
لعــام  ا األميــن  يحضــره 
المساعد للشؤون االجتماعية 
بالجامعة العربية السفير بدر 
المدير  ونائب  عاللي،  الدين 
الدوليــة  للمنظمــة  العــام 
تومبســون،  لــورا  للهجــرة 
ومدير قطاع الحماية الدولية 
بالمفوضية الســامية لألمم 
المتحــدة لشــؤون الالجئين 
باإلضافة  باتشــلور،  كارول 
إلى عــدد كبير مــن ممثلي 
الــدول العربيــة والمنظمات 
بهــذا  المختصــة  الدوليــة 

الشأن.
خــالل  بــدران  واســتعرض 
االجتمــاع،  فــي  مداخلتــه 

األوضاع المعيشية والحياتية 
منها  يعانــي  التي  الصعبــة 
الفلســطينيون،  الالجئــون 
والتمييز الجائر ضدهم مت 
قبل إسرائيل، وأكد ضرورة 
عدم غيــاب قضية الالجئين 
الفلســطينيين في المرحلة 
الراهنــة التي تمر بمنعطف 

خطير.
 وتطرق الى الهجرة الداخلية 
االحتــالل  يفرضهــا  التــي 
االســرائيلي، حيث تم إبعاد 
7 مواطنيــن باألمــس مــن 
القدس إثر األحداث التي تدور 
حاليــا فــي محيط المســجد 
األقصى، مؤكدا أن اسرائيل 
تنتهج هذه السياسة لتفريغ 
المدينة المقدسة من اَهلها 
األصلييــن، ومشــيرا إلى أن 
السلطات اإلسرائيلية ما زالت 
تمارس تهجيرا من نوع آخر، 
وهــو تفريــغ األراضــي من 
ســكانها وإحالل االستيطان 
غير الشرعي حسب القانون 

الدولي.
وطالب بدران بإعادة تفعيل 
الخاصة  الدوليــة  القــرارات 
 ، لفلســطينية ا لقضيــة  با
وتحديدا ما يتعلق بموضوع 

الالجئين، مؤكــدا أن قضية 
لفلســطينيين  ا لالجئيــن  ا
هي جوهــر الصراع ومفتاح 
لمحاولة  وتتعرض  الســالم 
بعض  وتطــرح  التهميــش، 
حلــوال  لغربيــة  ا لــدول  ا
للتوطين تتنافــى مع القرار 
194، الذي ينص على حقهم 

بالتعويض والعودة.
كمــا طالــب فــي مداخلتــه، 
بضــرورة ســد العجــز فــي 
موازنة وكالة األمم المتحدة 
لغــوث وتشــغيل الالجئيــن 
"األونــروا"، من خــالل زيادة 
مطالبا  الســنوية،  التبرعات 
إدارة الوكالــة بالتحرك أكثر 
المانحين،  قاعــدة  لتوســيع 
بمــا يســهم بالتخفيــف من 
معاناتهــم الكبيرة إلى حين 
انتهاء مشــكلتهم وعودتهم 
إلــى ديارهــم التــي هجروا 
منهــا، مؤكــدا أن الســلطة 
الوطنية الفلسطينية تتكبد 
نفقات مالية لمعالجة بعض 
القضايا اإلنسانية لالجئين، 
ســواء في قطاع غزة أو في 
الشــتات، مطالبــا المجتمــع 
الدولي بإيالء األونروا المزيد 
من الدعــم لتقــوم بدورها 

بشكل صحيح.
وأشــار بدران إلــى بيان تم 
إصــداره مــن االجتمــاع في 
ختام جلسة األمس، يتضمن 
التأكيــد على الثوابــت فيما 
يتعلق بحق العودة لالجئين 
اإلنســاني  التعامل  وضمان 
القــرارات  وتفعيل  معهــم، 
بالالجئين  الخاصــة  الدولية 
 : ل قــا و  ، لفلســطينيين ا
في  ختامي  بيــان  ســيصدر 
نهاية جلســة اليــوم، وذلك 
في إطار التحضير للمشاركة 
في توقيع اتفاقية دولية من 
قبــل القوى اإلســالمية في 
إعالن  بعــد  المتحدة  األمــم 
نيويــورك من أجل الالجئين 
والمهاجرين في العام 2016.

واستنادا لسجالت "األونروا، 
فقــد بلــغ عــدد الالجئيــن 
المســجلين لديها في العام 
مليــون   5.9 نحــو   ،2016
الجئ، وهــذه األرقام تمثل 
الحد األدنى لعدد الالجئين، 
لالجئــون  ا شــكل  قــد  و
الفلســطينيون المقيمــون 
بيــة  لغر ا لضفــة  ا فــي 
والمسجلون في العام 2016 
مــن  نســبته 17.0 %،  مــا 
إجمالي الالجئين المسجلين 
بــل مقا لــة،  لوكا ا لــدى 

24.5 % فــي قطاع غزة، أما 
على مستوى الدول العربية، 
فقــد بلغت نســبة الالجئين 
المســجلين  الفلســطينيين 
فــي  الغــوث  وكالــة  لــدى 
األردن 39.1 % مــن إجمالي 
الالجئين الفلسطينيين، في 
حين بلغت النسبة في لبنان
8.8 %، وفي سوريا 10.6 %.

الشرطة تتعامل مع قذيفة 
مدفعية خطيرة شرق رام اهللا

رام اهللا - وفا - ضبطت شــرطة محافظة رام 
اهللا والبيرة، أمــس، قذيفة مدفعية خطيرة، 

في قرية أبو فالح شرق مدينة رام اهللا.
وقال المتحدث باســم الشــرطة المقدم لؤي 
ارزيقــات «إن غرفة عمليات الشــرطة، تلقت 
بالغا من أحد المواطنين من ســكان القرية، 
يفيد بعثوره على جســم مشــبوه أثناء عمله 
بأرضــه، وعلى الفور تحركت وحدة هندســة 
المتفجــرات بالشــرطة، ترافقهــا قــوات من 

الشرطة للمكان، وعند وصولها قامت بإجراء 
المســح الهندســي، وفحص الجســم، فتبين 
أنه عبارة عن مقذوف مدفعي عيار 100 ملم 

قديم، ويحمل شحنة متفجرة خطيرة».
وأضــاف ارزيقات انه تم التعامل معه، ونقله 
لمكان آمن لحين اتالفه، مناشــدا المواطنين 
ضرورة ابالغ الشــرطة عن اي جسم مشبوه 
يشــاهدونه، وضرورة عدم العبث به، وافهام 

االطفال بعدم االقتراب من هذه األجسام.

االحتالل يحول منزال وخزانا للمياه 
جنوب الخليل لنقطة مراقبة عسكرية

الخليل - وفا - حولت قوات االحتالل اإلســرائيلي، 
امــس، منزال وخــزان مياه فــي دورا جنوب الخليل 
بالضفة، لنقطة مراقبة عسكرية. واقتحمت قوات 
االحتالل اإلســرائيلي، منزل المواطن يوسف عايد 
الشحاتيت، على مفرق خرسا الرابط بين معسكر 

المجنونة، ومستوطنة «نحال نجهوت» المقامة على 
أراضي الموطنين في دورا، واعتلت ســطح المنزل 
ونصبــت خيمة في المــكان، ورفعت علم االحتالل 
ونشــرت جنودها، كما اعتلت سطع خزان مياه في 

المنطقة ونصبت خيمة لجنودها.


