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بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

دائرة األراضي نابلس

 رقم الملف:48/ج/2013 
التاريخ :2013/01/15

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس

يعلن للعموم أنه قد تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد )علي احمد علي ش���بيري(  
وذل���ك بصفته وكيال خاصا بموجب الوكال���ة الخاصة رقم   2013/209 الصادرة عن كاتب عدل  رام 
الل���ه  وذلك بمعاملة بيع عل���ى القطعة  )487( من الحوض  رقم )24063(  من اراضي نابلس  فمن 
له اعتراض على ذالك علية التقدم باعتراض إلى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وبخالف ذالك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون .

الوكيل      اسم الموكل)المالك(      
علي احمد علي شبيري الشركة العقارية التجارية لالستثمار م . ع . م  

دائرة تسجيل اراضي نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

دائرة األراضي نابلس

 رقم الملف: 100/ج/2013 
التاريخ :2013/01/15

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس

يعلن للعموم أنه قد تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد ) عمر بسام طالب مناع (  وذلك 
بصفته وكي���ال خاصًا بموجب الوكالة الخاص���ة  رق���م  1211/2012/18052 والمعطوفة على الوكالة 
الخاصة رقم 2012/1615  عدل طولك���رم والوكالة الخاصة رقم 1213/2013/145  عدل نابلس بتاريخ 
2013/01/06 وذل���ك بمعاملة بيع عل���ى القطعة  )24( من الحوض  رقم )7(  من اراضي بزاريا فمن له 
اعتراض على ذالك علية التقدم باعتراض إلى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن وبخالف ذالك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون .

الوكيل      اسم الموكل)المالك(      
عامر يوسف عبد الله عوده    عبد الملك يوسف عبد الله عوده  

حسن صالح حسن حسن    عامر يوسف عبد الله عوده   
محمد يوسف عبد الله عوده  

دائرة تسجيل اراضي نابلس

رقم المعاملة: 2013/26
التاريخ: 2013/1/20

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة طوباس

يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة حياة س���ليمان يعقوب خليل إبراهيم من الزبابدة 
بصفته الوكيل بموجب الوكالة الدورية رقم )1218/ص2012/41( الصادرة عن سفارة فلسطين-عمان 
بتاريخ 2012/12/13 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 26/ج/2013 على قطعة األرض رقم 9 من الحوض 

27 من أراضي رابا.
فم���ن ل���ه أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عش���رة أيام من 

تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: حياة سليمان يعقوب خليل إبراهيم
اس���م الم���وكل »المالك«: 1- خضرة محمد عيس���ى أحمد 2-فواز عفيف مصطف���ى البزور 3-محمد 
عفيف مصطفى البزور 4- مجاهد عفيف مصطفى البزور 5-أس���امة عفيف مصطفى البزور 6-كوثر 
عفيف مصطفى البزور 7-فاطمة عفيف مصطفى البزور 8-كوكب عفيف مصطفى البزور 9-خديجة 

عفيف مصطفى البزور 10-ابتسام عفيف مصطفى البزور
اسم المشتري: أمجد يوسف سليم أبو سحلية

عدد الحصص المباعة: 
مدير تسجيل أراضي محافظة طوباس

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طوباس

تنويه

س���قط س���هوًا في جريدة االيام بيوم االثنين  بتاريخ 2012/12/31 في العدد رقم 6097  في اعالن 
ص���ادر عن دائرة  تس���جيل اراضي نابلس بخصوص معاملة بيع تحم���ل الرقم 5041/ج/2012 وذكر 
بمعاملة بيع على القطعة رقم )41( س���جل رقم )9(  خط���أ والصحيح بمعاملة بيع على القطعة رقم 

)41( حوض رقم )9( لذلك اقتضي التنويه .

تنويه

س���قط س���هوًا في جريدة االيام بيوم االثنين  بتاريخ 2012/12/31 في العدد رقم 6097  في اعالن 
صادر عن دائرة  تس���جيل اراضي نابلس بخصوص معاملة بيع تحم���ل الرقم 5043/ج/2012 وذكر 
بمعاملة بيع على القطعة رقم )40( س���جل رقم )8(  خط���أ والصحيح بمعاملة بيع على القطعة رقم 

)40( حوض رقم )8(     لذلك اقتضي التنويه .

تنويه

سقط سهوًا في االعالن الصادر بتاريخ 2012/11/14 في المعاملة رقم 1249/ج/2012 حيث لم يذكر 
اس���م البائقة ربيحة عبد الله محمود عمر في الوكالة الدورية رقم 2004/699 عدل طولكرم بتاريخ 

2004/2/18 لذا اقتضى التنويه .

تنويه
س���قط س���هوا من اإلعالن الص���ادر عن دائرة تس���جيل أراض���ي جنين في معامل���ة بيع رقم 
2012/7776، والمنش���ور في جريدة األي���ام بتاريخ 2012/11/28، عب���ارة +حوض 4 قطعة 60، 

فاقتضى التنويه.

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
رقم الملف: 71/ج/2013
التاريخ: 2013/1/20

يعل���ن للعموم أن���ه تقدم إلى دائرة األراضي رام الله الس���يدة رندة خميس محمد ش���تية وذلك 
بصفته���ا وكيلة دورية بموجب الوكالة الدورية رق���م 2013/371 والمعطوفة على الوكالة الخاصة 
رق���م 2013/306 والمعطوفة على الوكالة رقم 2008/1647 تصديق وزارة العدل الصادرة من كاتب 
عدل رام الله، وذلك بمعاملة بيع على القطعة 16 حوض رقم 5 من أراضي عطارة، فمن له اعتراض 
عل���ى ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام من تاريخ نش���ر هذا 

اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الموكل )المالك(      اسم الوكيل

رندة خميس محمد شتية حاتم محمود شحادة قدادحة   
حاتم محمود شحادة قدادحة نياز محمود شحادة قدادحة   
حاتم محمود شحادة قدادحة نادية محمود شحادة قدادحة   

فتحية محمود شحادة قدادحة   حاتم محمود شحادة قدادحة
حاتم محمود شحادة قدادحة وجدي محمود شحادة قدادحة   

سهيل محمود شحادة قدادحة   حاتم محمود شحادة قدادحة
حاتم محمود شحادة قدادحة عماد محمود شحادة قدادحة   

شحادة محمود شحادة قدادحة   حاتم محمود شحادة قدادحة
نياز محمود شحادة قدادحة محمود زهير محمود عساف   

دائرة األراضي رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2013/1/14
الرقم: 2012/4240

إعالن تنظيم قائمة شروط بيع بواسطة النشر
في الملف التنفيذي رقم 2012/4240

بتاريخ 2012/10/4 حضر المحكوم له إياد حس���ن عبد الواحد عط���ا من رام الله وطرح للتنفيذ قرارا 
صادرا عن محكمة صلح رام الله في الدعوى رقم 2011/104 الصادر بتاريخ 2012/6/21 ضد المحكوم 
عليه علي عبد القادر أحمد حماد من البيرة قرب دينموميتر المصري ش���ارع أبو جهاد رقم المنزل 
33 والقاضي بإزالة الش���يوع عن قطعة األرض رقم 348 من الحوض رقم 9 موقع الس���المية من 
أراض���ي البيرة وبيعه كاماًل بالمزاد العلني ويقدر الحد األدنى لس���عر المتر المربع الواحد ب� 285 

دينارًا وفق تقرير الخبير.
وبتاريخ 2012/11/22 تبلغ المحكوم عليه بواس���طة النشر والتعليق واإللصاق لتعذر تبلغه بالطرق 
العادية وبتاريخ 2012/12/12 تم الحجز على قطعة األرض موضوع الدعوى وبتاريخ 2012/12/17 تم 
تنظيم محضر من قبل مأمور التنفيذ المفوض بوضاعة اليد على قطعة األرض المحجوزة وبرفقة 
المّس���اح المرخص يوسف ابراهيم طملية وبتاريخ 2012/12/30 تم تبليغ المحكوم عليه بواسطة 
النشر والتعليق واإللصاق بقرار الحجز ووضاعة اليد وبتاريخ 20/1/2013 قرر قاضي التنفيذ إعداد 

قائمة شروط البيع للمباشرة ببيع قطعة األرض المحجوزة بالمزاد العلني.
� ملكية العقار: العقار مس���جل لدى دائرة تسجيل االراضي التابعة لسلطة األراضي الفلسطينية 
رام الله الحوض رقم 9 السالمية رقم القطعة 348 القرية البيرة من قضاء رام الله المساحة 2 دونم 

260 متر مربع نوع األرض ملك وهي مسجلة بأسماء المتصرفين حسب الجدول التالي:
مساحة مقدار     اسم المتصرف                     مقدار الحصص      

الحصص      
21م   3200 علي عبد القادر احمد حماد  

2239م   334720 اياد حسن عبد الواحد عطا  
2260   337920 المجموع   

وبالرجوع إلى صافي مساحة القطعة بعد خصم مساحة الشوارع التنظيمية والبالغة 426م تبين ما يلي:
� مساحة حصة عبد القادر أحمد حماد هي 17م.

� مساحة حصة إياد حسن عبد الواحد عطا هي 1817م.
� مساحة الطرق التنظيمية هي 426م.

� موقع العقار: القطعة المذكورة تقع ش���مال غربي مدينة البيرة وهي قريبة من الخدمات العامة 
)اإلسفلت المياه الكهرباء والهاتف وليس عليها أبنية وذات طبيعة منحدرة وعليها أربعة أشجار 
من الزيتون الروماني الكبير يحدها من الش���مال طريق بعرض 6 متر موس���ع من طريق تسوية 3 
متر وش���رقًا طريق 6 متر موسع من طريق 3 متر وجنوبًا شارع منظم بعرض 10 متر معبد ويحدها 

غربًا القطع ذات األرقام 346 و347.
� تصنيف العقار تنظيميًا: االستعمال التنظيمي للقطعة المذكورة هو )معارض تجارية بأحكام 

خاصة( بحيث ال تقل مساحة القطعة المفرزة الجديدة عن 1000 متر مربع.
� قابلية التقس���يم : حسب المساحات المس���تخرجة للقطعة المذكورة فهي غير قابلة للقسمة 

بالنسبة ألصغر حصة مسموحة تنظيميًا.
� قيم���ة العقار: أقدر س���عر المتر المربع الواحد في القطعة المذكورة بمئتين وخمس���ة وثمانين 
دينارًا أردنيًا 285 دينارا وعليه يكون س���عر كامل القطعة المذكورة خمس���مائة واثنان وعشرون 

ألفًا وستمائة وتسعون دينارا أردنيا 522690 دينارا.
وعلى من يرغب بالش���راء التوجه إلى دارة تنفيذ رام الله ودف���ع 10% من قيمة األرض المعروضة 
للبيع علمًا بأن جلس���ة االعتراضات محددة في يوم األح���د الموافق 2013/2/17 وتم تحديد موعد 

البيع بالمزاد يوم األحد الموافق 2013/2/24.
محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
رقم الملف: 4008/ج/2012
التاريخ: 2012/11/28
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي رام الله الس���يد: خالد ابراهيم عبد الرازق غيث وذلك 
بصفت���ه وكياًل دوريًا بموجب الوكالة الدورية رقم 2012/11716، تاريخ 2012/7/16 والوكالة الدورية 
رق���م 2012/11312 بتاريخ 2012/7/10 الص���ادرة من كاتب عدل رام الله، وذل���ك بمعاملة بيع على 
القطع���ة 781، 398 حوض رق���م 9 من أراضي البي���رة، فمن له اعتراض على ذل���ك عليه التقدم 
باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم 

السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الموكل )المالك(     اسم الوكيل

فهمي صدقي سعود أبو علي    خالد إبراهيم عبد الرازق غيث
دائرة األراضي رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة صلح دورا

دائرة تنفيذ محكمة صلح دورا
تنفيذ رقم: 2012/2795
التاريخ: 2012/11/13

تبليغ بواسطة النشر

في الدعوى التنفيذية رقم 2012/2795
إلى المحكوم عليه: محمد حمزة أحمد ياسين من دورا

اس���تنادًا إلى قرار سعادة قاضي تنفيذ محكمة صلح دورا الصادر بتاريخ 2012/11/13 في الدعوى 
التنفيذي���ة رق���م 2012/2795 والمقامة ضدك من قبل المحكوم لها: ش���ركة االتصاالت الخلوية 
الفلس���طينية )م.خ.م( )جوال( رام الله وكيلها الحامي رش���دي مسودي، موضوعها تحصيل دين 
قيمته 650 ش���يكاًل بموجب شيك مستحق األداء بتاريخ 2011/8/30 مسحوب على بنك القدس/ 
ف���رع طولكرم رقم 30000084، لذا فإنه يتوجب عليك مراجع���ة دائرة التنفيذ خالل مدة أقصاها 
أس���بوعين من تاريخ النش���ر و/أو توكيل عنك من تش���اء من المحامين أو غيرهم، وفي حال عدم 
حضورك وعدم مراجعتك وعدم دفعك للدين المذكور فستقوم دائرة التنفيذ بمباشرة إجراءات 
التنفيذ الجبري وذلك اس���تنادًا ألحكام المادة 10 من قانون التنفيذ رقم 23 لس���نة 2005 حسب 

األصول والقانون.
مأمور تنفيذ محكمة دورا
نضال تالحمة

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: 2012/1568 مدني
التاريخ: 2012/12/23

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر
صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم 

2012/1568
إلى المدعى عليه/ جمال عبد الرحمن محمد بشير من القدس ومجهول محل اإلقامة حاليًا

يقتض���ى حضورك إلى محكمة صلح رام الله يوم االثنين الموافق 2013/2/18 الس���اعة التاس���عة 
صباحًا للنظر في الدعوى المدنية رقم 2012/1568 المقامة ضدك من المدعين: 1. ميشيل يعقوب 
داود طن���وس 2. إميل يعقوب داود طنوس 3. جاك س���مير يعقوب داود 4. فؤاد س���مير يعقوب 
طنوس 5. إياد س���مير يعقوب طنوس 6. جريس س���ليمان يعقوب طنوس 7. يعقوب س���ليمان 
يعقوب طنوس 8. سليمان )نادر( داود سليمان طنوس وموضوعها/ تخلية مأجور أجرته السنوية 

36000 دوالر وقد جاء في أسباب الئحة الدعوى ما يلي:
الئحة وأسباب الدعوى

1. المدعون وبالصفات المذكورة أع���اله هم المالكون والمتصرفون القانونيون بقطعة األرض رقم 
69 حوض 19 حوض المدينة حي المغتربين رقم 8 من أراضي مدينة رام الله والمقام عليها عمارة 

تجارية مؤلفة من عدة طبقات.
2.  يشغل المدعى عليه المحل الواقع بالطابق الرابع الجهة اليسرى في عمارة المدعين الموصوفة 
أعاله باالستناد إلى عقد إيجار محرر وموقع فيما بينهما مؤرخ في 2010/10/1 وبأجرة سنوية قدرها 

36000$ ستة وثالثون ألف دوالر أمريكي.
3.  ترص���د في ذمة المدعى عليه للمدعين 36000$ س���تة وثالثون أل���ف دوالر أمريكي مضافًا إليها %3 
خدمات مقدارها خمسمائة وثمانية وثمانون دينارا أردنيا عن الفترة ما بين 2011/8/1 ولغاية 2012/7/31.
4.  طالبت الجهة المدعية المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق والمفصل في البند الثالث في هذه 
الالئحة ش���فاهة وكتاب���ة وكان آخرها توجيه اإلخطار العدلي رق���م 2012/4399 بتاريخ 2012/3/14 
ع���دل رام الله والمبلغ للمدعى عليه بتاري���خ 2012/3/14 إاّل أنه لم يلتزم بالدفع دون أي وجه حق أو 

مسوغ قانوني مشروع.
5.  المدع���ى عليه خالف بذلك قانون المالكين والمس���تأجرين الس���اري المفعول وخصوصًا نص 

المادة 4�1 فقرة أ.
ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى.

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغك بالنش���ر بإحدى 
الصحف المحلية عماًل بالمادة 62 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

وإذا لم تحضر أو ترسل وكياًل عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله
زينب عيسى

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله

رقم الملف: 65/ج/2013

التاريخ: 2013/1/20

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي رام الله الس���يدة : ياس���مين نسيم عقل خليل وذلك 
بصفتها وكيلة عامة بموجب الوكالة العامة رقم 2011/6471، تاريخ 2011/4/26 الصادرة من كاتب 
ع���دل رام الله، وذل���ك بمعاملة بيع على القطعة 74 حوض رقم 28 حي 16 التل من أراضي البيرة، 
فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الموكل )المالك(     اسم الوكيل

ياسمين نسيم عقل خليل نسيم عقل محمود حمايل     
دائرة األراضي رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

رقم المعاملة: 28/ج/2013
التاريخ: 2013/1/20

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي طولكرم الس���يد نشأت سليمان قاسم السيد 
وذل���ك بصفته وكياًل دوريًا بموجب الوكالة الدورية رقم س���جل 1223 صفح���ة 2013/30 بتاريخ 
2012/1/3 الصادرة عن س���فارة فلس���طين في عمان معطوفة على الوكالة العامة رقم سجل 677 
صفحة 2007/28 بتاريخ 2007/6/10 صادرة عن سفارة فلسطين في عمان، وذلك بمعاملة بيع على 

القطعة رقم 135 حوض رقم 8498 من أراضي ذنابة.
فمن له اي اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة التسجيل خالل مدة أقصاها عشرة 
أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الموكل )المالك(     اسم الوكيل
سهيلة فريد سليم عبد القادر    نشأت سليمان قاسم السيد )وكيل دوري(

نادرة فريد سليم عبد الله )وكيل عام(    
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

محكمة صلح طوباس
التاريخ: 2013/1/14
الرقم: 2006/27 حقوق

مذكرة مدعى عليه
صادرة عن محكمة صلح طوباس بالقضية الحقوقية رقم 2006/27 إلى المدعى عليهم/ رضية عبد 
الجليل سليمان أبو حسان وخديجة عبد الجليل سليمان أبو حسان وطرب عبد الجليل سليمان أبو 

حسان وسارة عبد الجليل سليمان أبو حسان من طوباس ومجهولي محل اإلقامة حاليًا.
يقتضى حضوركم إلى هذه المحكمة يوم 2013/2/20 الس���اعة الثامنة صباحًا للنظر في القضية 
الحقوقية رقم 2006/27 والتي أقامها عليك المدعي/ المحامي فخري أبو بش���ارة والتي موضوعها 
)مطالب���ة مالية( لذلك يمكنكم الحضور إلى قل���م المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى، وعماًل 
بالم���ادة 63 من قانون أصول المحاكم���ات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 فإنه يقتضي 
عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يومًا من تبلغكم بالنشر وإذا لم تحضروا أو ترسلوا 

وكياًل عنكم تجري محاكمتكم حضوريًا.
عن رئيس قلم محكمة صلح طوباس
فاتنة أبو عطية

خالل مؤتمر بعنوان "المشروع الوطني واقع وتطلعات" نظمته "القدس المفتوحة"

البيرة: توصية بضرورة اإلسراع بتحقيق المصالحة 
والحفاظ على منظمة التحرير كإطار للعمل السياسي

رام الله - "األيام": أوصى مشاركون 
بعنوان  األول  الس���نوي  المؤتمر  في 
"المش���روع الوطن���ي الفلس���طيني.. 
واق���ع وتطلعات" ال���ذي نظمه مركز 
الدراسات المستقبلية وقياس الرأي 
بجامعة القدس المفتوحة، بالتعاون 
مع عمادة البحث العلمي والدراسات 
العليا، بالبيرة، أمس، بضرورة اإلسراع 
بتحقيق المصالحة الوطنية والحفاظ 
عل���ى منظمة التحرير الفلس���طينية 
كإطار للعمل السياسي الفلسطيني، 

وال بديل عنه.
وأوص���وا بدعوة الس���لطة الوطنية 
البدائ���ل  إليج���اد  الفلس���طينية 
من  للخروج  والمالي���ة  االقتصادي���ة 
األزم���ات المالي���ة المتكررة بس���بب 
حجب المس���اعدات الدولية، وتنويع 
آليات وأساليب مقاومة االحتالل وفي 

مقدمتها المقاومة الشعبية.
وش���دد المش���اركون عل���ى ضرورة 
االنضم���ام للمؤسس���ات والمنظمات 
محكم���ة  رأس���ها  وعل���ى  الدولي���ة 
الجناي���ات الدولي���ة، وتحويل القرار 
األمم���ي ال���ذي اعت���رف بدولتنا إلى 

انتصار وطني.
ودعا المشاركون إلى إعادة صياغة 
التي  العربية  ال���دول  م���ع  العالقات 
للقضية  االس���تراتيجي  العمق  تعد 

الفلسطينية.
وش���ارك بالمؤتم���ر العدي���د م���ن 
القي���ادات السياس���ية وممثلون عن 
الفصائ���ل السياس���ية ف���ي الوطن، 
وأعض���اء م���ن اللجن���ة التنفيذي���ة 

لمنظمة التحرير.
وبي���ن رئي���س ديوان الرئاس���ة د. 
الرئيس  حس���ين األعرج ممثاًل ع���ن 
محمود عباس أن االعتراف بفلسطين 
في األمم المتحدة خلق مجموعة من 
التحديات الت���ي نواجهها حالّيًا من 
األميركيين واإلسرائيليين "ولكن من 
المؤس���ف أن كثيرًا م���ن الدول التي 
صوت���ت لصالحنا ال تفعل ش���يئًا من 

أجل كسر الحصار المالي".
ودعا األع���رج إل���ى "االلتفاف حول 
القيادة لتنجز وتجسد هذا االعتراف 
وننتق���ل إلى المرحل���ة المقبلة، إلى 
جانب الرئيس أبو مازن، وسنصل إلى 
إلى  أهدافنا بصمود شعبنا"، مشيرًا 

أن "اإلنج���ازات مثل األم���م المتحدة 
والخروج الشعبي في قطاع غزة كانت 
القي���ادة ورؤيتها  دلياًل على حكمة 
الخالق  اإلبداعي  والتفكي���ر  الثاقبة، 

في باب الشمس وباب الكرامة".
من جانبه، ق���ال رئيس الجامعة د. 
يون���س عمرو إن المؤتم���ر مهم ألنه 
يتلمس واقعنا الفلسطيني للوصول 
للقي���ادة  وتوصي���ات  نتائ���ج  إل���ى 
معاناة  للتخفيف من  الفلس���طينية 

شعبنا.
وبي���ن د. عم���رو أن "الحصار المالي 
الذي يمر به ش���عبنا من أهلنا العرب 
هو أش���د مرارة، ألننا يمكن أن نفهم 
الحصار األميركي واإلسرائيلي، ولكن 
ال نفه���م الحص���ار العرب���ي، فهذه 
جريمة يرتكبها العرب بحق ش���عبنا 
دفاعًا  يقاتل  بصفته  الفلس���طيني، 
ع���ن المقدس���ات الت���ي لس���نا نحن 

أصحابها بل كل الدنيا".
وشدد عمرو على أن كل فلسطيني 
"صامد ف���ي أرضه مصر عل���ى البقاء 
ومواصلة الصم���ود، فنحن نموت في 
كل يوم، ولعل أبرز مثال على ذلك ما 
يجري في باب الشمس وباب الكرامة 

بالنضال ضد االحتالل واالستيطان".
م���ن جانب���ه، أك���د مدي���ر مرك���ز 
الدراسات المستقبلية وقياس الرأي 
ف���ي الجامعة د. محم���د المصري، أن 
بتوصيات  للخ���روج  المؤتمر يهدف 
تس���هم في دعم المش���روع الوطني 
الفلس���طيني، عبر البحث قي كيفية 
الخروج من األزم���ات التي يواجهها 

شعبنا ومشروعه الوطني.
وأوض���ح د. المص���ري، أنه ليس���ت 
التنظي���ر  المؤتم���ر  ه���ذا  مهم���ة 
الواق���ع  واس���تعراض  السياس���ي، 
وتش���خيصه فق���ط، بل يج���ب علينا 
التي  والمتغي���رات  الواق���ع  ق���راءة 
تحص���ل ف���ي منطقتن���ا وأث���ر هذه 
الوطنية،  قضيتن���ا  على  المتغيرات 
وص���واًل إلى تحقيق سياس���ات تأخذ 
الواق���ع بعين االعتب���ار، لنكون  هذا 
في دائ���رة الفعل وتقديم بارقة أمل 
ألبناء شعبنا بأن مشروعنا الوطني ما 

زال قائمًا".
وافتتح���ت الجلس���ة األول���ى التي 
كانت تحت عنوان: "المشروع الوطني 

متحدثون في المؤتمر.

الفلس���طيني ومعوقات تحقيقه في 
المرحلة الس���ابقة"، وأدارها د. محمد 

المصري.
وتحدث المهندس عدنان س���مارة 
رئيس مجلس أمن���اء جامعة القدس 
المفتوحة عن الثورة الفلس���طينية، 
مش���يرًا إلى أنه عايش معظم مراحل 
إن  وق���ال  الفلس���طينية،  الث���ورة 
المشروع الوطني يقسم إلى مراحل؛ 
األولى من���ذ النكبة حت���ى عام 1964 
حي���ث ضاعت فلس���طين وطمس���ت 
دولته���ا وقام���ت إس���رائيل، وكانت 
مرحلة قاس���ية على ش���عبنا، وتوجه 
الفلس���طيني للعمل الحزبي العربي 
إيمانًا منه بأنه يس���تطيع دفع تلك 
األح���زاب باتج���اه تحرير فلس���طين 

لكنهم فشلوا في ذلك.
الثاني���ة، وهي مرحلة  أما المرحلة 
الكفاح المس���لح، فقد أيقن الشباب 
حينه���ا أن الوح���دة العربية بعيدة 
المنال، وبدأ الفلس���طينيون تشكيل 
مجموعات وطنية أو مسلحة في كافة 
ال���دول، خصوص���ًا ف���ي دول الخليج 
البعيدة عن المشاكل التي تواجهها 
دول الطوق، وف���ي تلك الفترة، كلف 
منظمة  بتش���كيل  الش���قيري  أحمد 
بتش���كيل  قرارًا  وانت���زع  التحري���ر، 
جيش التحرير الوطني الفلس���طيني 

في مصر والع���راق، وتحولت منظمة 
التحري���ر م���ن كيان على ال���ورق إلى 
جس���م حقيق���ي ل���ه قي���ادة وذراع 

عسكرية.
من جانبه، قال ناصر الدين الشاعر 
القيادي في حركة حماس، إن شعبنا 
الفلس���طيني يجب أال يجلد نفس���ه، 
فه���و يصارع العالم بأس���ره من أجل 

قضيته.
وأكد الش���اعر أن "التعددية سمة 
ضروري���ة، لكن االخت���الف والتصدع 
قضي���ة خطي���رة، ونح���ن ل���م نفكر 
ولم  المشترك،  الوطن  بخوض تجربة 
نحقق االندماج أبًدا، فهناك اختالف 
فلس���طيني اليوم حول أمور كثيرة، 
ما أدى إل���ى تراجع هائل في تحديد 
المشروع الوطني، لذا يجب أن نبحث 
عن آلية لالتفاق على مشروع وطني".

من جانبه، أكد بسام الصالحي أمين 
عام حزب الش���عب الفلسطيني، أحد 
القائمين عل���ى المؤتمر، أن النتيجة 
ع���ن  الت���ي تمخض���ت  السياس���ية 
انتفاضة ال�87 هو إعالن االس���تقالل 
الذي وحد بدوره الشعب الفلسطيني 
وأوض���ح مالمح الدولة الفلس���طينية 
من طابعه���ا الديمقراطي الس���اعي 
والمس���اواة  االجتماعي���ة  للعدال���ة 

والمواطنة والمواثيق الدولية.

وفي الجلس���ة الثانية التي جاءت 
بعنوان "فلس���طين دولة مراقبة غير 
عض���و في األم���م المتح���دة )اإلنجاز 
أدارها  التي  والتبع���ات("،  واألهمية 
مدير ف���رع الجامعة ف���ي رام الله د. 
رس���الن محمد، فقد استعرض أمين 
مقبول أمين س���ر المجل���س الثوري 
لحرك���ة فت���ح، المن���اخ العالمي قبل 
التصوي���ت وأهمي���ة ق���رار انضمام 
فلس���طين كدول���ة غي���ر عض���و في 
األممي���ة، حي���ث ثبتت  المؤسس���ة 
منظمة التحرير ممثاًل شرعّيًا وحيدًا 
للدولة الفلسطينية، وأن القرار خلق 
حالة من اإلجماع بين صفوف الشعب 

الفلسطيني بفصائله المختلفة.
وتط���رق عب���د الرحيم مل���وح عضو 
اللجن���ة التنفيذي���ة للمنظم���ة عن 
الوض���ع الفلس���طيني الداخلي الذي 

دعم باتجاه قرار االعتراف بفلسطين 
عض���وًا غي���ر مراقب في المؤسس���ة 
األممي���ة، والصمود في غ���زة وإعادة 
الوح���دة الوطنية وبن���اء اللحمة بين 

الشعب الفلسطيني.
وطال���ب هان���ي المص���ري مدي���ر 
المركز الفلسطيني لإلعالم واألبحاث 
باس���تخدام  بدائ���ل  والدراس���ات- 
أج���ل  م���ن  المقاوم���ة  كل وس���ائل 
االعتم���اد  وع���دم  الوط���ن،  تحري���ر 
عل���ى المفاوضات أو عل���ى العمليات 

العسكرية فقط.
في الجلس���ة األخي���رة التي أدارها 
د.حس���ن الس���لوادي عمي���د كلي���ة 
البحث العلمي والدراسات العليا في 
الق���دس المفتوحة، وعقدت بعنوان: 
الفلس���طيني  الوطن���ي  "المش���روع 
وآفاق المس���تقبل"، طال���ب د. محمد 
اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة 
فت���ح بإعادة النظ���ر بعالقة القضية 
الفلس���طينية بالمحيط العربي الذي 
م���ن تغي���رات غامضة في  يعان���ي 

الوضع الحالي.
من جانب���ه، اعتبر د.عمر عبد الرازق 
القي���ادي في حركة حماس االعتراف 
بالدول���ة إنجازًا مهم���ًا، خصوصًا إذا 
تم إنج���از ما يمكن إنج���ازه، واقترح 
تعريفًا للميثاق الوطني الفلسطيني 

وآلياته ومنطلقاته.
إل���ى ذل���ك، ق���ال عض���و المكتب 
الديمقراطية،  للجبه���ة  السياس���ي 
إنه يجب تعزيز المقاومة الش���عبية 
الس���لمية، م���ع ع���دم رف���ض بقية 
وس���ائل المقاومة الت���ي ال تتعارض 
م���ع المقاوم���ة الش���عبية، وكذل���ك 
الدولي لدفع  المستوى  التحرك على 
المجتمع الدولي لمس���اءلة إسرائيل 

على جرائمها.

"الشاباك": اعتقال مواطنين من النقب
 بتهمة التخطيط لعمليات ضد إسرائيل

بيت لحم - "معا": س���مح جهاز الش���اباك اإلس���رائيلي امس، بنشر نبأ اعتقال 
فلسطينيين من سكان النقب بحجة نيتهم تنفيذ عمليا ضد أهداف إسرائيلية.
وجاء في اإلعالن ب���أن المعتقلين اعترفا خالل التحقي���ق بالتخطيط لتنفيذ 
عملي���ات داخل إس���رائيل وبتصنيع عبوات ناس���فة ومحاول���ة تصنيع صاروخ 
إلطالقه باتجاه أهداف إسرائيلية إضافة إلقامتهم اتصاالت مع جهات مسلحة 

داخل قطاع غزة وفي الخارج.
وقال���ت مصادر إس���رائيلية ان مدعي عام ل���واء الجنوب قدم ي���وم الجمعة 
الماضي الئحة اتهام ض���د البدويين وصفت بالالئحة الخطيرة علما ان النبأ لم 
يذكر تاريخ اعتقالهما مكتفيا بالقول إن االعتقال تم بالتعاون بين الش���اباك 

والشرطة اإلسرائيلية.

إخماد حريق داخل أحد المنازل 
قيد اإلنشاء في طولكرم

طولكرم - "األيام": أخمدت طواقم الدفاع المدني في محافظة طولكرم حريقًا 
شب بمنزل قيد اإلنشاء في المدينة نتيجة اإلهمال.

وذكرت إدارة العالقات العامة واإلعالم بالدفاع المدني في تقرير لها، أمس، أن 
الطواقم هرعت إلى المكان بعد تلقي بالغ يفيد بوجود حريق على س����طح المنزل، 
وعند وصول الطاقم تبين أن النيران ش����بت في أخشاب القرميد على سطح منزل 
قيد اإلنش����اء مكون من ثالثة طوابق، فعمل فور وصوله على مكافحة النيران التي 

كانت مشتعلة في ألواح خشبية وأدوات بناء وبعض مخلفات البناء والعمل.
وأهاب الدفاع المدني بالمواطنين ضرورة األخذ باشتراطات وتدابير الوقاية 
والس���المة العامة في ال���ورش ومواقع العم���ل والمباني قيد اإلنش���اء والحذر 
واالنتباه عند إشعال النيران في تلك األماكن عند الحاجة وعدم إشعالها قرب 

المواد القابلة وسريعة االشتعال للحد من تكرار الحوادث وتفاقمها.

الحكومة المقالة : ال نعاني أزمة
مالية وندفع الرواتب في كل شهر

غ���زة - "معا": أكدت الحكومة المقالة في غزة أن اقتصادها مس���تقل ولديها 
اكتفاء ذاتي وال تعاني أزمة مالية وتؤمن فاتورتها الشهرية وتمول مشاريع.

هذا ما أكده زياد الظاظا نائب رئيس الوزراء في الحكومة المقالة، مضيفًا: "ال 
نعاني أزمة مالية ورغم الصعوبات التي تواجهها الحكومة فإنها تؤمن رواتب 

موظفيها في كل شهر".
وكش���ف الظاظا خالل لقاء مع تجمع النقابات المهنية عن دعم الحكومة للمش���اريع 
الصغيرة وذل���ك من خالل تمويل مش���اريع للمواطنين تصل لمبل���غ 10000 دوالر بعد 
تقديم المواطن طلبا للحصول على تمويل مشروعه، مشيرا إلى أن الحكومة ستطور هذا 

اإلجراء وستفتح الباب أمام الموظفين للتقدم بطلب مماثل وبالقيمة نفسها.
وق���ال: إن الحكومة )المقالة( لديها اكتف���اء ذاتي في الكثير من المحاصيل 

الزراعية والدواجن، وأنها ليست تبعا ألي جهة خارجية وأن قرارها مستقل.
وأوض���ح أن الوظيفة العامة حق للجميع وذل���ك من خالل التنافس عليها عبر 
النتائج التي يت���م إعالنها عبر ديوان الموظفين العام، حيث س���يتم االلتزام 
بال���دور في الوظيفة وس���يتم في كافة وظائف الحكوم���ة االعتماد على قوائم 

ديوان الموظفين الخاصة بالوظائف التي يتم اإلعالن عنها.


