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محكمة صلح خان يونس

المجلس األعلى للقضاء

محكمة صلح خان يونس

في الطلب رقم 2018/3 في القضية رقم 2013/711
المستدعي / عبدالرحمن سليمان مصطفى العبادلة.   حليمة محمد محمد االسطل.

مصطفى سليمان مصطفى العبادلة.     احمد سليمان مصطفى العبادلة.
فاتن سليمان مصطفى العبادلة.         ختام سليمان مصطفى العبادلة.
منال سليمان مصطفى العبادلة.         ايمان سليمان مصطفى العبادلة.

حسن سليمان مصطفى العبادلة.        محمد سليمان مصطفى العبادلة.
علي سليمان مصطفى العبادلة.         عبدالحميد سليمان مصطفى العبادلة.

جميعهم من سكان- خانيونس، وكيلهم المحامي/ راني فروانه.
المستدعى ضدهم/

فتحي سليمان مصطفى العبادلة.              يوسف سليمان مصطفى العبادلة.
عبدالحافظ سليمان مصطفى العبادلة.         عصام سليمان مصطفى العبادلة.

ابراهيم سليمان مصطفى العبادلة.             حامد سليمان مصطفى العبادلة.
 جميعهم من سكان خانيونس- كف القرارة.

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية الحقوقية رقم 2013/711

الى المســتدعى ضده المذكور بعاليه بما ان المســتدعي قد اقام عليك دعوى (حقوق- ازالة شــيوع) 
اســتناداً لما يدعونه في الئحة دعواهم المرفق لكم نســخة منها ومن ومرفقاتها لدى قلم المحكمة 
لذلك يقتضى عليك الحضور الى هذه المحكمة خالل خمسة عشر يوم من تاريخ تبلغك هذه المذكرة 
كما يقتضي ان تودعوا قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمسة عشر يوم من تاريخ تبلغكم 
هذه المذكرة علماً انه قد تحدد لها جلســة االحد 2018/3/11 لنظر الدعوى ويكون معلوماً لديكم اذا 

تخلفتم عن ذلك يجوز للمستدعين ان يسيروا في دعواهم حسب االصول.
تحريراً :2018/1/4م.

رئيس قلم محكمة صلح خانيونس / أ . فتحي حسين محسن

في الطلب رقم 2018/2 في القضية رقم 2012/451
المستدعي / عبدالرحمن سليمان مصطفى العبادلة.   حليمة محمد محمد االسطل.

مصطفى سليمان مصطفى العبادلة.     احمد سليمان مصطفى العبادلة.
فاتن سليمان مصطفى العبادلة.         ختام سليمان مصطفى العبادلة.
منال سليمان مصطفى العبادلة.         ايمان سليمان مصطفى العبادلة.

حسن سليمان مصطفى العبادلة.        محمد سليمان مصطفى العبادلة.
علي سليمان مصطفى العبادلة.         عبدالحميد سليمان مصطفى العبادلة.

جميعهم من سكان- خانيونس، وكيلهم المحامي/ راني فروانه.
المستدعى ضدهم/

فتحي سليمان مصطفى العبادلة.              يوسف سليمان مصطفى العبادلة.
عبدالحافظ سليمان مصطفى العبادلة.         عصام سليمان مصطفى العبادلة.

ابراهيم سليمان مصطفى العبادلة.             حامد سليمان مصطفى العبادلة.
 جميعهم من سكان خانيونس- كف القرارة.

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية الحقوقية رقم 2012/451

الى المســتدعى ضده المذكور بعاليه بما ان المســتدعي قد اقام عليك دعوى (حقوق- ازالة شــيوع) 
اســتناداً لما يدعونه في الئحة دعواهم المرفق لكم نســخة منها ومن ومرفقاتها لدى قلم المحكمة 
لذلك يقتضى عليك الحضور الى هذه المحكمة خالل خمسة عشر يوم من تاريخ تبلغك هذه المذكرة 
كما يقتضي ان تودعوا قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمسة عشر يوم من تاريخ تبلغكم 
هذه المذكرة علماً انه قد تحدد لها جلســة االحد 2018/3/11 لنظر الدعوى ويكون معلوماً لديكم اذا 

تخلفتم عن ذلك يجوز للمستدعين ان يسيروا في دعواهم حسب االصول.
تحريراً :2018/1/4م.

رئيس قلم محكمة صلح خانيونس / أ . فتحي حسين محسن

   دولــة فلسطيــن
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محكمة صلح رام اهللا

الرقم: 2017/2549 مدني

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر صادرة عن محكمة صلح 
رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2017/2549

الى المدعى عليه كامل احمد موســى حســين / ابو قش ومجهول محل االقامة، يقتضى حضورك الى 
محكمــة صلح رام اهللا بتاريخ 2018/2/21 الســاعة التاســعة صباحا للنظر فــي الدعوى المدنية رقم 
2017/2549 التي اقامها عليك المدعي حسام عوض محمد ريماوي / رام اهللا بواسطة وكيله المحامي 
ساهر الرفاعي / رام اهللا بدعوى وموضوعها قسمة وازالة شيوع في قطعة االرض رقم 63 من الحوض 

رقم 3 موقع ظهر اعمر من اراضي ابو قش، وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي:
لدى محكمه صلح رام اهللا الموقرة         حقوق رقم:       /2017

المدعي:- عصام عوض محمد ريماوي /البيره – شارع نابلس. حامل هوية رقم (979020690) وكيله 
المحامي ساهر الرفاعي/ البيره – البالوع – شارع بالزا مول.

المدعى عليهما:- -1 كامل احمد موســى حســين / وعنوانه البرازيل - واخر محل اقامة لهم   ابو قش 
– المنطار – الشارع الرئيسي – عمارة كامل الديك – ط2.   -2 عبد العظيم عبد الرحمن ابراهيم وزوز 
/ القدس وعنوانه للتبليغ / رام اهللا – شارع عين مصباح الرئيسي – عمارة عبد   العظيم وزوز ط2.  

موضوع الدعوى:- قسمة وازاله شيوع في عقار.
قيمة الدعوى:- تابعة للرسم المقرر بالقانون.

الئحة وأسباب الدعوى 
أوال:- يملك المدعي والمدعى عليهما على الشــيوع فيما بينهم قطعة االرض رقم (63) من الحوض 
رقــم (3) موقــع ظهــر اعمر من اراضــي قرية ابو قش قضــاء رام اهللا و البيره والمســجلة لدى دائرة 
االراضي برام اهللا والبالغه مساحتها االجماليه (23612) ثالثة وعشرون الف وستمائة واثنا عشر مترا 

مربعا وذلك على النحو التالي:-
-1 يملك المدعي ما مقداره (200) مائتي حصة من أصل (13440) ثالثة عشر الف واربعمائة واربعون 

حصة  في قطعه االرض المذكورة والموصوفه اعاله.
-2 يملــك المدعــى عليه االول ما  مقداره (1400) الف واربعمائــة حصة من مجموع الحصص البالغه 

(13440) ثالثة عشر الف واربعمائة واربعون حصه في قطعه االرض المذكورة والموصوفه اعاله.
-3 يملــك المدعــى عليه الثانــي ما مقداره (11840) احدى عشــر الف وثمانمائــة واربعون حصة من 
مجمــوع الحصــص البالغــه (13440) ثالثة عشــر الف واربعمائــة واربعون حصه فــي قطعه االرض 

المذكورة والموصوفه اعاله.
ثانيــا:- طالب المدعي المدعى عليهما باجراء القســمه وازاله الشــيوع في قطعــه االرض الموصوفه 
اعاله اال انهم رفضوا القســمه وازاله الشــيوع وتقسيم األرض موضوع الدعوى دون وجه حق أو سبب 

قانوني مشروع. 
ثالثا:- ان بقاء حالة الشيوع وعدم قسمة األرض وازالة الشيوع في قطعة األرض الموصوفه في البند 

األول من هذه الالئحة يلحق بالمدعي ضررا كبيرا بحيث يتعذر على المدعي الحصول على حقه.
الصالحية:- لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر والفصل في هذه الدعوى بالنظر لنوعها ومكان وقوع 

العقار موضوع الدعوى.
الطلـــــب:- يلتمس المدعي مــن محكمتكم الموقرة تبليغ المدعى عليهما نســخه عن الئحه الدعوى 
ومرفقاتها وبعد األثبات الحكم بازالة الشيوع بالعقار الموصوف في البند األول من هذه الالئحة وقسمة 
االرض موضوع الدعوى وفقا لتقدير خبير مساح يعين حسب األصول والقانون سواء كان ذلك بتقسيم 
االرض بين األطراف حســب االصول والقانون و/أو بالبيع بالمزاد العلني وفق القانون وابالغ ذلك الى 

دائرة تسجيل االراضي برام اهللا مع تضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.
تحريرا في    /2017/10م                       

وكيـل المدعي/المحامي ساهر الرفاعي
ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق  الدعوى،  ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر باحدى الصحف المحلية عمال بالمادة 62 من قانون 
اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 واذا لم تحضر او ترسل وكيال عنك سوف يتم  

السير في الدعوى وفق احكام القانون.

خضر ابو تمام/ رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا

   دولــة فلسطيــن
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محكمة صلح رام اهللا

الرقم: 2017/1760 مدني

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر صادرة عن محكمة صلح 
رام اهللا في الدعوى المدنية رقم  2017/1760

 إلى المدعى عليه : عبد الرحمن سمير عبد الرحمن حمد حسين ومجهول محل االقامة .
يقتضي حضورك الى محكمة صلح رام اهللا يوم 2018/2/6 الساعة التاسعة صباحاً للنظر في الدعوى 
المدنية رقم 2017/1760، التي أقامها عليك المدعية شركة  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل / رام اهللا 
بواســطة وكيلها المحامي حســام االتيرة / رام اهللا بدعوى و موضوعها  المطالبة بمبلغ (3225.085) 

دينار و جاء في أسباب الئحة الدعوى ما يلي :
-1 المدعى عليه االول( احمدابراهيم احمد فلنة) ممنوح من الجهة المدعية تســهيالت مصرفية على 
حســابه رقم (54833) من نوع قرض «ســلفة مالية « بعملة الدينار بموجب اتفاقية منح سلفة مالية 

مؤرخة بتاريخ 2005/10/4والمرفق صور عنها  بهذه الالئحة و تعتبر جزء ال يتجزء منها.
-2 نتيجة للتســهيالت المذكورة اعاله و لتعثر المدعى عليه االول عن الســداد فقد تم إغالق حســابه 
بتاريخ 2017/7/5 وقد ترصد في ذمته مبلغ(3225.085) ثالثه االف ومئتان وخمســة وعشــرون دينار 
اردني و 0.085 فلســا اضافة للفوائد والعموالت المســتحقة والغير مسددة وذلك بموجب كتاب إغالق 
حســاب وكتاب لمن يهمه األمر و كشــف ارصدة والمرفق صور عنها جميعها بالئحة الدعوى وتعتبرها 

المدعية جزء ال يتجزأ منها.
-3 المدعى عليه الثاني كفيل متضامن للتسهيالت الممنوحة للمدعى عليه االول المذكورة في البند 

االول اعاله  بموجب توقيعه عليها.
-4 المدعية طالبت المدعى عليهما مرارا وتكرارا بسداد المبالغ المترصدة بذمتهما إال انهما  ممتنعان 

عن الدفع دون وجه حق و/أو مسوغ قانوني.
-5  لمحكمتكم الموقرة صاحبة الصالحية واالختصاص  في فصل هذه الدعوى نظرا لقيمتها ولمكان 

اقامة المدعى عليهما.
-6 الطلب: تلتمس الجهة المدعية من محكمتكم الموقرة:

أ )  تبليغ المدعى عليهما نسخة من الئحة الدعوى ومرفقاتها.
ب ) دعوتهما للمحاكمة وبعد المحاكمة واالثبات الحكم عليهما بدفع المبلغ المدعى به البالغ (3225.085) 
ثالثه االف ومئتان وخمسة وعشرون دينار اردني و 0.085 فلسا اضافة للفوائد والعموالت المستحقة 
والغير مسددة باإلضافة الى الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ إغالق 

الحساب وحتى السداد التام .
ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى.

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغك بالنشر باحدى الصحف 
المحلية عمالً بالمادة (62) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لســنة 2001. واذا 

لم تحضر أو ترسل وكيالً عنك سوف يتم السير في الدعوى وفق احكام القانون.

خضر ابو تمام   / رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا

شركة كهرباء محافظة القدس 
المساهمة المحدودة

اعالن عن قطع التيار الكهربائي
تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من الثامنة 
صباحــا حتى الرابعة عصرا فــي األيام والتواريخ الموضحة فيما يلي عن 

كل من المناطق التالية من محافظة رام اهللا والبيرة:
1- األربعاء 2018/1/10: جزء من شــارع االرسال ويشمل عمارة الماسة، 

عمارة األعرج، عمارة االسراء، عمارة البيتوني والمجاورين.
2- الخميس 2018/1/11: جزء من المنطقة الصناعية / رام اهللا ويشمل 
شركة فولفو، مصنع تاكو سابقا، مقر الوكالة والمجاورين، جزء من عين 
منجد ويشمل مســجد الخلفاء، الشرطة االوروبية، قصر الثقافة، جريدة 

األيام والمجاورين، عمارة الياسمين، سوبرماركت بغداد 2 والمجاورين.
تعتذر الشركة عن هذا االجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويالت 

والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
دائرة العالقات العامة

1/8 د

فقد هوية
عناتا/ القدس  - اعلن انا بســمة محمد عبد اهللا ســنيف  عن فقد بطاقتي الشــخصية التي تحمل الرقم 

944221019 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
بيتونيا   - اعلن انا  آية طه احمد سرابتة  عن فقد بطاقتي الشخصية التي تحمل الرقم 854587805 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
 اعلن انا  نعيمة اياد قاسم مصطفى  عن فقد بطاقتي الشخصية التي تحمل الرقم 402610653 الرجاء 

ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد جواز سفر
 اعلن انا  ليث ماهر تيسير شلبي  عن فقد جواز سفري الذي يحمل لرقم 3584377 الرجاء ممن يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.
فقد هوية

اريحا   - اعلن انا  امل احمد سالم عوضات  عن فقد بطاقتي الشخصية التي تحمل الرقم 959134461 
الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
اريحا   - اعلن انا  اسيل نبيل خليل عوضات  عن فقد بطاقتي الشخصية التي تحمل الرقم 402002646 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

«القدس المفتوحة» تكرم أفضل معلم على مستوى الوطن
رام اهللا - الحياة الجديدة - كرم رئيس مجلس أمناء 
جامعة القدس المفتوحة م. عدنان سمارة، ورئيس 
الجامعــة د. يونس عمرو، امــس، خريجة الجامعة 
المعلمة ازدهار أبــو ظاهر، لفوزها بجائزة أفضل 
معلم على مستوى فلسطين للعام 2017، مناصفة 

مع معلمة أخرى من قطاع غزة.
وجرى حفل التكريم في مقر رئاسة الجامعة برام 
اهللا، بحضور مديرة التربية والتعليم في محافظة 
قلقيليــة نائلة فحمــاوي، ونواب رئيــس الجامعة، 
ومســاعدي الرئيــس، ومديــري الفــروع، وعمداء 
الكليــات، ومديري المراكز والدوائر، ولبنى مراعبة 

مديرة مدرسة فالمية.
قال سمارة: «نجتمع اليوم لتكريم المعلمة ازدهار 
أبــو ظاهر علــى إنجازها العظيــم وفوزها بجائزة 
أفضل معلم على مستوى فلسطين للعام 2017م، 

مناصفة مع معلمة أخرى من قطاع غزة».
وقال عمرو: «إن ازدهار معلمةٌ تفتخر بها القدس 
المفتوحــة، ونحــن ســعيدون بهذا اإلنجــاز الذي 
حققته، فالقدس المفتوحة خلقت من أجل توفير 
التعليــم لشــعبنا بكل الظــروف، ونجحت الفكرة 
في تحقيــق حلم القــادة العظــام بالوصول إلى 
تعليم عال في مختلف محافظات الوطن عبر نقل 

الجامعة للطلبة».
ثم تابع: «احتفالنا اليوم بتكريم ازدهار أبو ظاهر 
سبقه احتفال تكريم المعلمة األولى على مستوى 
العالم، حنان الحروب خريجة القدس المفتوحة، فها 
هي الجامعــة تحصد أعلى المراتب، وتحصل على 

مجموعة من الجوائز العالمية».
وشكرت أبو ظاهر جامعة القدس المفتوحة على هذا 
التكريم، وقالــت: «إن نظام التعليم المفتوح الذي 
تتبناه القدس المفتوحة، ورسوم الساعات اليسيرة 
فيها هما اللذان دفعاني لاللتحاق بها، خصوصاً بعد 
أن ارتبطــت بالزواج وأنجبت طفلين قبل االلتحاق 
بهــا، فهي الجامعة التي منحتنــي الفرصة إلكمال 
تعليمي بفضل سياســتها، ما سهل علي التوفيق 
بين دراستي الجامعية وبيتي وأسرتي، األمر الذي 
شجعني على االستمرار والعطاء والتفوق واإلبداع، 
فحصلت حينئذ على معدالت عالية، بفضل األساليب 

التعليمية التي جعلتني أفكر على نحو مختلف، سواء 
أكان ذلك من خالل مقرراتها الدراسية أم التطبيق 
العملــي الــذي تنتهجه في المــدارس ضمن مقرر 
(التربية العملية)، هذا المقرر الذي أكســبني خبرة 
ووضعني على الطريق الصحيح نحو اإلبداع والتميز 
في التعليم االبتدائي، ونحو التفكير خارج الصندوق 
وبطريقــة متفردة. فرحت أتلقى العلوم والمعارف 
بطــرق مختلفــة، عن طريــق اللعب والموســيقى 

والتكنولوجيا».
وقال مســاعد رئيــس الجامعة لشــؤون الطلبة، 
د. محمد شــاهين «ازدهــار أبو ظاهــر، المعلمة 
في مدرســة فالمية المختلطة، هي خريجة فرع 
جامعة القدس المفتوحة بطولكرم، والمتخصصة 
فــي التربيــة االبتدائيــة، كانت تقدمــت بمبادرة 
حملت عنــوان (تفعيل التكنولوجيا والموســيقى 
في التعليم)، فأهلتها مبادرتها تلك بالفوز بلقب 
(أفضــل معلــم على مســتوى فلســطين) للعام 
2017م، مناصفة مع معلمة أخرى، هذه المبادرة 
التي كشــفت عن مكامن اإلبــداع لدى كل طالب، 

فنمتها بالطرق الصحيحة، وابتكرت أفكاراً إبداعية 
وحديثــة فــي التعليم، مــن أجل تيســير المنهاج 
ومضامينه، عبر األلعاب التربوية وإشــراك أولياء 
أمور الطلبة في المنظومة التعليمية، وتعريفهم 
باألســاليب التعليميــة الحديثة بهــدف محاكاتها 
فــي تدريس أبنائهــم، ثم توظيــف التكنولوجيا 
في التدريــس بما يتوافق والتكنولوجيا الحديثة، 
واالبتعــاد عن األســلوب التقليــدي المعتمد على 
التلقيــن، وكل هذا أســهم فــي زيــادة الدافعية 

والقابلية لدى الطلبة على التعلم».
وقالــت فحماوي «إن المعلمــة ازدهار حصلت على 
اللقــب بجدارة واســتحقاق، واســتطاعت أن تحول 
الموارد البســيطة وبأدوات بسيطة إلى نجاح كبير، 
مــا يدل على أن هــذه المعلمة من الكوادر المميزة 
في القدس المفتوحة. ثم تابعت: «مخرجات جامعة 
القدس المفتوحة مخرجات قوية مميزة، نجحت في 
أن تخلق فرقاً في التعليم، وازدهار استحقت اللقب 
ألنها اعتمدت تقنية التعليم النشط باالستفادة من 

كل الموارد المتاحة في مجتمعها».

جانب من التكريم

شبيبة فتح: حمالت المقاطعة تتواصل 
رام اهللا - الحيــاة الجديــدة - 
أبرقت لجنة العالقات الدولية 
في سكرتاريا شبيبة فتح في 
الضفة، رســالة لنظرائها في 
مختلف المنظمات الشــبابية، 
الطلبــة،  اتحــاد  ومجالــس 
والمنظمات الشبابية الدولية، 
اســتعرضت بها قرار حكومة 
االحتــالل األخيــر بمنع دخول 
عشــرين منظمــة دولية من 
دخول فلســطين، وإسرائيل، 
األخالقي  موقفها  على  عقابا 
والمبدئــي ضــد العنصريــة، 
 ، ل حتــال ال ا و لظلــم  ا و
جبهــم  ا لو ســتهم  ر مما و
ني،  إلنســا ا و ألخالقــي،  ا
نيــن  لقوا ا مــع  لمنســجم  ا

الدوليــة، والقيم اإلنســانية، 
من خالل نشاطهم في حملة 
إلسرائيل،  الدولية  المقاطعة 
عليهــا،  عقوبــات  وفــرض 
وســحب االســتثمارات منهــا، 
مؤكدة بأن قرار ما يطلق عليه 
بوزارة الشؤون االستراتيجية 
ســة  ئا بر  ، ئيلية ا ســر إل ا
العنصري غلعاد إردان، بوضع 
«قائمــة» بأســماء المنظمات 
والمؤسســات الداعمة لحركة 
مقاطعــة إســرائيل الدوليــة 
(BDS)، لمنــع نشــطائها من 
يشــكل  إســرائيل،  دخــول 
انتهــاكاً لالتفاقات والمواثيق 
الدولية وحقوق الفرد بالتنقل 
الوجــه  ويكشــف  والحركــة، 

الحقيقــي إلســرائيل، كونها 
دولــة عنصريــة، فاشــية، ال 
تختلــف عــن نظــام التمييــز 
العنصري في جنوب افريقيا. 
العالقــات  ســكرتير  وذكــر 
الدولية لشــبيبة فتــح ونائب 
رئيس االتحاد العالمي للشباب 
االشــتراكي رائد الدبعي، بأن 
اســرائيل اليوم تفقد قدرتها 
على التحمل، وتعلن هزيمتها 
أمام حركــة المقاعة الدولية، 
التــي تضم حركات شــبابية، 
وجمعيــات، ومجالــس طلبة، 
ونشــطاء وأكاديمييــن، مــن 
مختلــف دول وقــارات العالم، 
وأن هذه القرارات العنصرية، 
تؤكد أن ســالح المقاومة هو 

ســالح موجع لإلحتالل، وقادر 
علــى تحقيق نتائج حاســمة، 
كتلــك التي حققت في جنوب 
افريقيــا ضــد نظــام التمييز 
العنصــري، أو فــي الهند ضد 
مؤكدا  البريطانــي،  االحتالل 
خســرت  قــد  اســرائيل  بــأن 
المعركة قبــل دخولها، كونها 
لن تســتطيع التصدي للعالم 
لشــعوب  ا دة  والرا اجمــع، 
األحرار  والمواطنيــن  الحــرة، 
مــن أصدقــاء شــعبنا في كل 

الــدول والقــارات، مطالبا بان 
يكون الــرد العالمي والوطني 
على تلك القرارات العنصرية، 
توسيع نطاق المقاطعة، كما، 
ونوعا، مؤكدا بأن شبيبة فتح، 
ســتكرم مختلــف المنظمــات 
التــي وضعتهاإســرائيل على 
قائمة منع الدخول، كونها على 
قائمــة الكرامــة، والتضامن، 
الحريــة  لقيــم  واالنتصــار 
الشــعوب  وحــق  والعدالــة، 

بتقرير مصيرها.

بلدية رام اهللا تقر خطتها السنوية 2018
رام اهللا - الحيــاة الجديــدة - اعتمــد مجلس 
بلدي رام اهللا في جلسته األولى للعام 2018 
برئاسة المهندس موسى حديد رئيس بلدية 
رام اهللا، وبحضــور أعضاء المجلس ، ومدير 
عام البلدية، وبصفته اللجنة المحلية لالبنية 
والتنظيم 14 معامالت، منها 4 معامالت إفراز 

شقق، و4 معامالت ترخيص.
واعتمد المجلس البلدي خطة العمل السنوية 
والموازنــة العامــة لعــام 2018 لبلديــة رام 
اهللا، وتضــم الخطة مشــاريع دائــرة الصحة 
والبيئــة ودائــرة المشــاريع، ودائــرة االبنيــة 
والتخطيط الحضري، ودائرة الشؤون الثقافية 
والمجتمعية، ودائرة الشؤون االدارية، ودائرة 
العالقــات العامــة، ودائــرة نظــم المعلومات 
الجغرافيــة وتكنولوجيــا المعلومــات، ودائرة 
الشــؤون المالية، وحدة التنميــة االقتصادية 
المحلية، ووحدة اإلعالم والبروتوكول، وحدة 
تعزيز المناعة ومواجهة األزمات ووحدة الرقابة 

الداخلية. كما اعتمد المجلس البلدي احتياجات 
الموارد البشرية للعام 2018، بناء على خطة 

العمل التي أقرت.
وعرض رئيس البلدية ملخصاً الجتماع الهيئة 
االدارية لالتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، 
والذي تمحور حول التطورات المرتبطة بنظام 

رؤساء واعضاء مجالس الهيئات المحلية.
كما عرض تقرير لجنة العطاءات حول عطاء 
توريد بيســكورس ورمــل ونحاته وحصمة / 
المــرة الثالثــة، وعطاء توريد بالط اســمنتي 
متداخــل وجبه كندريــن لالرصفــة والجزر/ 
المــرة الثالثــة، وعطــاء توريــد المحروقات/ 
المرة الثالثة، وعروض اسعار تقديم خدمات 
استشــارية لمشــروع تطوير مكتبة رام اهللا 
العامة ومتحف تاريخ رام اهللا، وقرر المجلس 
البلــدي احالة العطاءات على الشــركات التي 
حصلت على أعلى المواصفات وأقل األســعار 

استناداً للتحليل الفني والمالي.

ادعيس: 20 ألف معتمر غادروا فلسطين
رام اهللا - الحياة الجديدة - أعلن وزير األوقاف 
والشؤون الدينية يوســف ادعيس أن الوزارة 
تابعــت وأشــرفت خالل األيــام الماضية على 
سفر حوالي 20 ألف معتمر غادروا باتجاه الديار 
الحجازية بالتزامن مع العطلة المدرسية نصف 
الســنوية، التي تشــهد في العادة إقباال كبيرا 

على أداء العمرة.
وبين ادعيس، في بيان أمس، أن الوزارة ومن 
خالل طواقم العمل التي تم تشكيلها، تابعت 
سفر المعتمرين في استراحة أريحا (المعابر) 
وفي مدينة الحجاج (غور نمرين) وفي األراضي 
الســعودية، ونســقت مــع كافة الجهــات ذات 
االختصاص لتسهيل سفر وعبور المعتمرين.

وأكد الوكيل المساعد للحج والعمرة حسام أبو 
الرب أن الترتيبات الخاصة بســفر المعتمرين 
شــملت التنســيق مع اإلدارة العامــة للمعابر 
وشرطة االستراحة وكذلك مع الجانب األردني 

فــي إدارة الجســور واألجهزة األمنيــة العامة 
هناك، وأيضا مع األخوة في الحدود السعودية 
األردنية (حالة عمار)، مبينا أنه كان للتنسيق 
المسبق أكبر األثر في تسهيل مرور الحافالت 
التــي كانــت تزيد في بعض األيــام عن 100 
حافلة في كل يوم، خاصة أن العديد من هذه 
الحافــالت كانت تقل حوالي 30 معتمرا فقط 
(VIP). وشــدد أبــو الرب علــى أن الجهد الذي 
بذل خالل هذه الفترة كان مضاعفا ومميزا، ال 
سيما أن غالبية الرحالت كانت قد تم استئجار 
الفنادق لها في األراضي السعودية في مواعيد 
محددة، األمر الذي دعا الوزارة للعمل من أجل 
تأمين سفر المعمرين في التواريخ المحددة.

وأشــار إلــى أن الجانــب األردنــي قــدم كافة 
التسهيالت لمرور وعبور المعتمرين من خالل 
مدينة الحجاج في غور نمرين وطواقم العمل 

التي تواجدت حتى ساعات منتصف الليل.

«فتح»: بيع أو تسريب أراضٍ وعقارات لالحتالل خيانة للوطن والدين
رام اهللا - الحياة الجديدة - 
قال المتحدث باسم حركة 
فتح أسامه القواسمي: إن 
بيع أو تسريب أو المساعدة 
في عمليات نقل العقارات 
لصالــح  أنواعهــا  بــكل 
االسرائيلي المحتل يعتبر 
للوطــن  عظمــى  خيانــة 
وللدين وللقيم واألخالق.

وطالــب القواســمي فــي 
بنبــذ  أمــس،  تصريــح 
السماسرة وتجار األراضي 
مــن  تمامــا  لالحتــالل، 
المســتوى  على  مجتمعنا 

والعشــائري  التنظيمــي 
علــى  منهــم  لتبــرؤ  ا و
المستوى العائلي، إضافة 
األمنيــة  المالحقــة  الــى 
الذين  لهــؤالء  القانونيــة 
باعــوا أنفســهم للخــزي 
والعــار الذي ســيالحقهم 

حتى نهايتهم.
وأشاد القواسمي باألجهزة 
األمنية التي تحارب تسريب 
العقارات واألراضي لصالح 
االســرائيلي،  االحتــالل 
مــا  آخرهــا  كان  والتــي 
كشف عنه جهاز المخابرات 

العامة يوم أمس االثنين. 
وشــدد القواســمي علــى 
أن األغلبيــة العظمى من 
شعبنا ترفض وزن األرض 
ذهبا وال تفرط بحبة تراب 
منها، وهي تشتري نفسها 
بالعزة والكبرياء والكرامة 
وأكــد  النفــس.  وغنــى 
القواســمي أن أي عمليــة 
شــراء من قبــل االحتالل 
الغية  تعتبر  ومؤسساته، 
بحكــم القانــون الدولي، 
باعتبار أنه ال يجوز قانونيا 
للمحتل أن يقوم بعمليات 
للشــعب  عقار  ألي  شــراء 
الواقع تحت االحتالل وذلك 

وفقا لالتفاقيات الدولية. 
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