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دولة فلسطين
سلطة االراضي

دائرة تسجيل االراضي
دائرة االراضي في سلطة االراضي 

رام الله
 اعالن صادر عن دائرة االراضي رام الله

رقم الملف: ٥٥8 / ج / 2018
التاريخ: 18 / 2 / 2018
 يعل���ن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي رام الله الس���يدة خولة وعلية وحلوة ابناء عبد 
الق���ادر عودة حام���د واحمد عبد الله محمد ع���وض ونظام الدين عب���د الرحمن محمد حامد 
وهش���ام وعصام ونقوس���يا ابناء عبد الرحمن محمد حامد ومحمود ومها وجميلة ابناء عبد 
الل���ه محمد عوض وجميعهم بواس���طة الوكيل الدوري فادي محمد حس���ن فواقة بموجب 
ال���وكاالت الدورية ١- الوكالة الدورية رق���م ٦٩٨٥ / ٢٠١٤ بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠١٤ عدل رام الله 
والمعطوف���ة على الوكالة العامة رق���م ٧٣٨٥ / ٢٠٠٨ بتاريخ ٣٠ / 11 / ٢٠٠٨ تصديق وزارة 
العدل ٢ - الوكالة الدورية رقم ٦٩٨٨ / ٢٠١٤ بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠١٤ عدل رام الله والمعطوفة 
عل���ى الوكالتي���ن العامتين وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكال���ة الدورية رقم ٦٩٨٥ / 

٢٠١٤ تاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠١٤ 
خولة وعلية وحلوة ابناء عبد القادر عودة حامد واحمد عبد الله محمد عوض ونظام الدين عبد 
الرحمن محمد حامد وهش���ام وعصام ونقوسيا ابناء عبد الرحمن محمد حامد ومحمود ومها 
وجميلة ابناء عبد الله محمد عوض وجميعهم بواس���طة الوكيل الدوري فادي محمد حسن 
فواق���ة بموجب الوكاالت الدورية ١- الوكالة الدورية رقم ٦٩٨٥ / ٢٠١٤ بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠١٤ 
ع���دل رام الل���ه والمعطوفة على الوكالة العامة رق���م ٧٣٨٥ / ٢٠٠٨ بتاريخ ٣٠ / 11 / ٢٠٠٨ 
تصدي���ق وزارة العدل ٢ - الوكال���ة الدورية رقم ٦٩٨٨ / ٢٠١٤ بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠١٤ عدل رام 
الله والمعطوفة على الوكالتين العامتين رقم ٧٨٥٨ / ٢٠٠٨ بتاريخ ٤ / ١٢ / ٢٠٠٨ تصديق 
وزارة العدل والوكالة العامة رقم ٧٨٥٩ / ٢٠٠٨ بتاريخ ٤ / ١٢ / ٢٠٠٨ تصديق وزارة العدل 

الص���ادرة عن كاتب عدل وذلك بمعاملة بيع على اراضي عين س���ينيا حوض رقم ٢ قطعة 
رقم ٩٤ وعين س���ينيا حوض رقم ٢ قطعة رقم ٧٨، فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم 
باعتراض الى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف 

ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.

 اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

فادي محمد حسن فواقةخولة وعلية وحلوة ابناء عبد القادر عودة حامد

واحمد عبد الله محمد عوض ونظام الدين عبد الرحمن

محمد حامد وهش���ام وعصام ونقوس���يا ابناء عبد الرحمن 
محمد حامد

دائرة االراضي / رام الله

تنويه
لقد س���قط س���هوًا في االعالن الصادر عن جريدة االيام بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٧ تحت اسم الوكيل 
بهاء فارس عبد فارس عدم ذكر رقم واسم الحي وهم )الكركفة( رقم )١(، ولذلك اقتضى التنويه.

دولة فلسطين
وزارة المالية

مديرية ضريبة االمالك
الرقم: 1 / 2018
التاريخ: 12 / 1 / 2018

اعالن صادر عن ضريبة امالك يطا
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى دائرة ضريبة امالك يطا الس���يد رائد ابراهيم س���ليم 
الحوامدة بصفته وكيال بموجب الوكالة الدورية سجل ١٧٥٨ صفحة ٦ / ٢٠١٧ الصادرة من 
سفارة دولة فلس���طين في االردن وذلك لغرض استخراج اخراجات قيد عن قطع االراضي 
الخاصة بالس���يد نواف محمد س���المة اب���و عقيل من اراضي مدينة الس���موع، فمن له اي 
اعتراض عليه التقدم باعتراض���ه الى دائرة ضريبة امالك يطا خالل مدة اقصاه )١٥( يوما 

من تاريخ نشر هذا االعالن.
وبخالف ذلك سوف يتم السير باجراءات الملف حسب االصول والقانون.

اسم الموكل: نواف محمد سالمة ابو عقيل.
اسم الوكيل: رائد ابراهيم سليم الحوامدة.

مدير ضريبة امالك يطا
يوسف الحوامدة

دولة فلسطين
السلطة القضائية

دائرة تنفيذ الخليل
الرقم: ٥٥01 / 201٧
التاريخ: 18 / 1 / 2018

ورقة اخطار تنفيذي صادرة عن دائرة تنفيذ الخليل
في القضية التنفيذية ٥٥٠١ / 2017

ال���ى المحكوم عليها: خت���ام عبد اللطيف مصطفى ابو عصا من الخلي���ل - بير المحجر بالقرب من 
مدخل مستشفى االهلي حامل هوية )٩٥٩٣٦٨٩٦٠( - ومجهولة محل االقامة حاليا.

ليكن معلوما لديك انه وبموجب المادة )١٠( من قانون التنفيذ الفلس���طيني قد تقرر وبتاريخ ١٧ 
/ ١ / ٢٠١٨ اش���عارك انه وبتاريخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٧ قام المحكوم له: اش���رف عبد الكريم عبد الس���الم 
طنين���ه من ترقوميا وكيله المحامي عبد الحميد طمايزة وموضوعها تحصيل دين بموجب ش���يك 

عدد )١( وفقا للتالي:
رقم الشيك          القيمة        العملة تاريخ االستحقاق  التسلسل   
شيكل  ٣٠٠٠٠١٥١      ١٠٠٠   ١٥ / ٦ / ٢٠١٧  ١

 حيث سجلت لدينا تحت رقم ٥٥٠١ / ٢٠١٧ تنفيذ الخليل.
لذا يتوجب عليك مراجعة دائرة تنفيذ الخليل او من تنيب عنك من تشاء من المحامين او غيرهم 
في ظرف اسبوعين اعتبارا من تاريخ نشر هذا االخطار وبخالف ذلك ستقوم دائرة التنفيذ باتخاذ 

االجراءات القانونية الالزمة بحقك حسب االصول.
مأمور تنفيذ الخليل
غسان البكري

دولة فلسطين
سلطة االراضي 

دائرة تسجيل االراضي
دائرة االراضي في سلطة االراضي

مكتب جنين
اعالن صادر عن دائرة االراضي مكتب جنين

رقم الملف: 1٣٤٧ / ج / 2018
التاريخ: 18 / 2 / 2018
 يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي مكتب جنين الس���يد زيدان فضل عبد الحميد 
خليفة وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم ٥٩٢١ / ٢٠١٧ / ٤٣٣ تاريخ ٢١ 
/ ٦ / ٢٠١٧ الص���ادرة من كاتب عدل جنين وذلك بمعاملة بيع على اراضي عجة حوض رقم 
١١ قطع���ة رق���م ٥١، فمن له اعتراض على ذلك عليه التق���دم باعتراض الى دائرة االراضي 
خالل فترة عشرة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب 

االصول ووفقا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

زيدان فضل عبد الحميد خليفة صالح نايف سعيد سليمان  
دائرة االراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة االراضي 

دائرة تسجيل االراضي
دائرة االراضي في سلطة االراضي

مكتب جنين
اعالن صادر عن دائرة االراضي مكتب جنين

رقم الملف: 1٣٤2 / ج / 2018
التاريخ: 18 / 2 / 2018
 يعل���ن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي مكتب جنين الس���يد ثامر بالل نايف ربايعة 
وذل���ك بصفة وكيال خاصا بموج���ب الوكالة الخاصة رقم ١٦٧٠ / ٢٠١٨ / ٤٣٧ تاريخ ١٤ / ٢ / 
٢٠١٨ والمعطوفة على الدورية رقم ٦٩٨٩ / ٢٠١٧ / ٤٣٣ والصادرة عن عدل جنين بتاريخ ٢٥ 
/ ٧ / ٢٠١٧ والخاصة رقم ٦٩٢٣ / ٢٠١٧ / ٤٣٣ والصادرة عن عدل جنين بتاريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠١٧ 
والعام���ة رقم ٧٢٨٠ / ٢٠١٣ / ٤١٦ والص���ادرة عن عدل جنين بتاريخ ١٢ / ٩ / ٢٠١٣ الصادرة 
من كاتب عدل جنين وذلك بمعاملة بيع على اراضي قباطية حوض رقم ٤٩ قطعة رقم ٧٩، 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة عشرة ايام 

من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول والقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(   

ثامر بالل نايف ربايعة محمد بيان محمد عابد ونرمين عبد القادر نايف شخشير 
وعبد السالم احمد عبد حنايشي

دائرة االراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة االراضي

دائرة تسجيل االراضي 
دائرة االراضي في سلطة االراضي

نابلس
اعالن صادر عن دائرة االراضي نابلس

رقم الملف: ٦98 / ج / 2018
التاريخ: 18 / 2 / 2018
 يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي نابلس الس���يد جهان س���ليمان فايز اسماعيل 
وذل���ك بصفته وكيال دوري���ا بموجب الوكالة الدورية رقم س���جل ١٧٨٧ / صفحة ١٩ / ٢٠١٧ 
تاريخ ٢٧ / ٨ / ٢٠١٧ س���فارة دولة فلس���طين - عمان الصادرة من كاتب عدل وذلك بمعاملة 
بي���ع على اراضي دير الحطب حوض رقم 10 قطعة رق���م 130 دير الحطب حوض رقم )١١( 
قطعة رقم ٢١٥، فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التسجيل خالل 
فترة عشرة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب 

االصول ووفقا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

جهان سليمان فايز اسماعيل نوال سعيد اسماعيل عبد الجبار 
دائرة االراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة االراضي

دائرة تسجيل االراضي
دائرة االراضي في سلطة االراضي 

رام الله
 اعالن صادر عن دائرة االراضي رام الله

رقم الملف: ٥٥٧ / ج / 2018
  يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل اراضي رام الله السيدة غادة زكي محمد فارس 
وذل���ك بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدوري���ة رقم ١٥٣١٠ / ٢٠١٢ تاريخ ١٩ / ٩ / ٢٠١٢ 
ع���دل رام الله والمعطوفة على الوكالتين الخاصتين ارق���ام ١١٤٣٨ / ٢٠١١ / ٤٠٩ بتاريخ ٢٦ 
/ ١٢ / ٢٠١١ ع���دل جني���ن والوكالة الخاصة رق���م ٢١١٨٣ / 2018 بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ٢٠١١ عدل 
رام الل���ه الصادرة من كاتب عدل وذلك بمعاملة بيع على القطع ٧٣ حوض رقم ٢ من اراضي 
دير جرير، فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التسجيل خالل فترة 
عش���رة ايام من تاريخ نش���ر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم الس���ير باجراء المعاملة حسب 

االصول ووفقا للقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

يوسف عبد الله يوسف ابو جابراحسان محمد يوسف ابو جابر

عبد الرحمن فارس العبد شجاعيةفوزي محمد يوسف ابو جابر

عبد الرحمن فارس العبد شجاعيةابراهيم يوسف باير ابو جابر

عبد الرحمن فارس العبد شجاعيةابتسام محمد يوسف عودة

عبد الرحمن فارس العبد شجاعيةتهاني محمد يوسف ابو جابر

عبد الرحمن فارس العبد شجاعيةعبد الله يوسف باير ابو جابر

عبد الرحمن فارس العبد شجاعيةعمار محمد يوسف ابو جابر

عبد الرحمن فارس العبد شجاعيةمحمد محمد يوسف ابو جابر

غادة زكي محمد فارسعبد الرحمن فارس العبد شجاعية
يوسف عبد الله يوسف ابو جابر

دائرة االراضي / رام الله

دولة فلسطين
سلطة االراضي

دائرة تسجيل االراضي
دائرة االراضي في سلطة االراضي 

رام الله
 اعالن صادر عن دائرة االراضي رام الله

رقم الملف: ٥٥٣ / ج / 2018
التاريخ: 18 / 2 / 2018
 يعل���ن للعموم انه تق���دم الى دائرة االراضي رام الله الس���يدة فتحي���ة محمود احمد غنام 
بواسطة الوكيلة الدورية تفاحة عبد القادر محمود حنايشة بموجب الوكالة الدورية رقم ٧٥١ 

/ ٢٠١٨ بتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠١٨ عدل رام الله   
الص���ادرة من كاتب عدل رام الله وذلك بمعاملة بيع على اراضي س���ردة حوض رقم ٢ قطعة 
رقم ٢٠٠، فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التس���جيل خالل فترة 
عش���رة ايام من تاريخ نش���ر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم الس���ير باجراء المعاملة حس���ب 

االصول ووفقا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

تفاحة عبد القادر محمود حنايشة فتحية محمود احمد غنام  
دائرة االراضي / رام الله

دولة فلسطين

سلطة االراضي

االدارة العامة لتسجيل االراضي
رقم الملف: ٥٥0 / ج / 2018

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي رام الله
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تس���جيل اراضي رام الله الس���يد رامي بس���ام اندراوس 
س���احلية بموجب ال���وكاالت الخاصة رق���م ٨٦١ / ٢٠١٨ تصديق وزارة العدل الفلس���طينية 
بمعاملة بيع على القطعة رقم ٤٥ من حوض رقم ١٢ من اراضي الطيبة، فمن له اعتراض على 
ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التس���جيل خالل فترة عشرة ايام من تاريخ نشر هذا 

االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.
اسم الوكيل الخاص اسم الموكل )المالك(  

رامي بسام اندراوس ساحلية بطرس عبد الله عالي شلختي 
دائرة تسجيل اراضي رام الله

دولة فلسطين
سلطة االراضي

دائرة تسجيل االراضي
دائرة االراضي في سلطة االراضي 

رام الله
 اعالن صادر عن دائرة االراضي رام الله

رقم الملف: ٥٤٥ / ج / ٣
التاريخ: 18 / 2 / 2018
 يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي رام الله الس���يد نعيم محمود مصطفى خصيب 
وذلك بصفت���ه وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رق���م ١٨٥٣ / ٢٠١٨ تاريخ والعامة رقم 
٢٠٨٤٨ / ٢٠١٧ الص���ادرة ع���ن كاتب عدل وذلك بمعاملة بيع على القطعة   حوض رقم   من 
اراضي ، فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التس���جيل خالل فترة 
عش���رة ايام من تاريخ نش���ر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم الس���ير باجراء المعاملة حسب 

االصول ووفقا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

نعيم محمود مصطفى خصيب حسن محمد سعيد مطاوع  
دائرة االراضي / رام الله

دولة فلسطين
سلطة االراضي

دائرة تسجيل أراضي طولكرم

 رقم المعاملة: 21٣ / ج / 2018
التاريخ: 18 / 2 / 2018

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي طولكرم
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل اراضي طولكرم السيد مؤمن احمد جميل غانم 
وذل���ك بصفته وكيال عاما بموج���ب الوكالة العامة رقم ٨٥٤٤ / ٢٠١٧ تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ 
الصادرة عن عدل طولك���رم وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم ١٥ حوض رقم ٨٦٧٥ من 

اراضي دير الغصون. 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة تسجيل اراضي طولكرم خالل 
فترة عش���رة ايام من تاريخ نش���ر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم الس���ير باجراء المعاملة 

حسب االصول والقانون.
اسم الوكيل  اسم الموكل )المالك(  

مؤمن احمد جميل غانم )وكيل عام( عبد الكريم احمد جميل غانم 
دائرة تسجيل اراضي طولكرم

دولة فلسطين
السلطة القضائية

دائرة تنفيذ الخليل
الرقم: 202 / 2018
التاريخ: ٣0 / 1 / 2018

ورقة اخطار تنفيذي صادرة عن دائرة تنفيذ الخليل
 في القضية التنفيذية ٢٠٢ / ٢٠١٨

الى المحكوم عليه: احمد تيسير محمد براهمة من الخليل - راس الجورة هوية رقم )٩٣٨٦١٥٥٤٦( 
- ومجهول محل االقامة حاليا.

ليكن معلوما لديك انه وبموجب المادة )١٠( من قانون التنفيذ الفلسطيني قد تقرر وبتاريخ ٣٠ / ١ / 
٢٠١٨ اشعارك انه وبتاريخ ١٠ / ١ / ٢٠١٨ قام المحكوم له: نزيه عبد الرؤوف محمود الناظر من الخليل  

وموضوعها تحصيل دين بموجب شيكات عدد )٢( وفقا للتالي:
التسلسل         تاريخ االستحقاق            رقم الشيك          القيمة        العملة

٣٠٠٠٠٠١٥        ١٠٠٠       شيكل   ١              ٢٥ / ٣ / ٢٠١٧
٣٠٠٠٠٠١٦        ١٠٠٠       شيكل   ٢              ٢٠ / ٤ / ٢٠١٧

 حيث سجلت لدينا تحت رقم ٢٠٢ / ٢٠١٨ تنفيذ الخليل.
لذا يتوجب عليك مراجعة دائرة تنفيذ الخليل او من تنيب عنك من تشاء من المحامين او غيرهم 
في ظرف اسبوعين اعتبارا من تاريخ نشر هذا االخطار وبخالف ذلك ستقوم دائرة التنفيذ باتخاذ 

االجراءات القانونية الالزمة بحقك حسب االصول.
مأمور تنفيذ الخليل
غسان البكري

دولة فلسطين
سلطة االراضي

دائرة اراضي نابلس
دائرة تسجيل اراضي نابلس

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي نابلس
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل اراضي نابلس السيد محمد احمد محمد حسون 

وذل���ك بصفته وريثا بموجب حجة الوراثة رقم ٤١ / ١١٢ / ١٧٠ تاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٩ الصادرة 

عن محكمة نابلس الش���رعية الغربية الصادرة من كاتب عدل وذلك بمعاملة تس���وية على 

القط���ع رقم ٣ + ٢٣ ح���وض رقم ٢٣ من اراضي. فمن له اعت���راض على ذلك عليه التقدم 

باعتراض الى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف 

ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.

اسم المالك حسب حجة الوراثة اسم المالك في سجالت األراضي 

احمد محمد حسان حسون أحمد محمد حسان الحسون  
دائرة تسجيل اراضي نابلس

دولة فلسطين

سلطة االراضي رام الله
480/ج/2018
التاريخ 2018/2/13

دائرة االراضي في سلطة االراضي رام الله

 اعالن صادر عن دائرة االراضي رام الله
 يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة اراضي رام الله: الس���يد عبد الرؤوف قاسم سليمان صالح 
عبد الرحمن بواسطة الوكيلة الخاصة نجاة محمد احمد عبد الرحمن بموجب الوكالة الخاصة 
رقم 2018/912 تصديق وزارة العدل بتاريخ 2018/2/12 وعازم وسلمى ابناء قاسم سليمان 
صالح عبد الرحمن بواسطة الوكيلة اخالص جمعة امين عاصي بموجب الوكالة الخاصة رقم 
2018/913 تصدي���ق وزارة العدل بتاري���خ 2018/2/12  والوكالة الدورية رقم 2018/2103 

تصديق كاتب عدل رام الله بتاريخ 2018/2/5. 
وذل���ك بمعاملة بيع على قطع االراضي رقم )67( حوض 1 الميدان وقطعة االرض رقم )112 
و74 و84( حوض )2( موقع العقبة وقطعة االرض رقم )52( حوض 3 موقع تين الخلة وقطعة 
االرض رقم )23( حوض 4 موقع القف وجميعها من اراضي يبرود فمن له اعتراض على ذلك 
التقدم باعتراض على ذلك خالل فترة عش���رة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك 

يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.
اسم الوكيل  اسم الموكل)المالك(   

نجاة محمد احمد عبد الرحمن عبد الرؤوف قاسم سليمان صالح عبد الرحمن 
اخالص جمعة امين عاصي عازم قاسم سليمان صالح عبد الرحمن  

سلمى قاسم سليمان صالح عبد الرحمن
دائرة اراضي رام الله

دولة فلسطين

سلطة الطاقة والموارد الطبيعية

التاريخ: 2018/2/18 

سلطة الطاقة الفلسطينية
إعالن استمالك

تعلن س���لطة الطاقة الفلسطينية اس���تنادًا للفقرة )١( من أحكام المادة )٣( من قانون اس���تمالك األراضي للمشاريع العامة رقم )٢( لسنة 
١٩٥٣ بأنها ستتقدم بعد انقضاء خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن في الصحف المحلية بطلب الى مجلس الوزراء الصدار القرار 
الالزم، وفقًا للفقرة األولى من المادة الرابعة والفقرة االولى من المادة الثانية عش���رة من قانون االس���تمالك، وذلك الس���تمالك قطع االراضي 
ذات االرقام المبينة في الجدول ادناه من حوض ٩ طبيعي من اراضي بني نعيم استمالكًا مطلقًا مع الحيازة الفورية للمنفعة العامة من اجل 

انشاء محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية.

نظمه »مسارات« في البيرة وغزة وبيروت على مدار يومين

لقاء شبابي يناقش مسودة الورقة المرجعية 
لوثيقة الرؤية الوطنية الشبابية 

البيرة - "األيام": ناقش أكثر من ٧0 شاًبا وشابة مسودة 
الورقة المرجعية لوثيقة الرؤية الوطنية الش���بابية التي 
أنتجته���ا مجموعة من الش���باب ضمن برنامج "الش���باب 
يريد" الذي ينفذه المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات 
والدراسات اإلستراتيجية )مس���ارات( بالتعاون مع هيئة 

خدمات األصدقاء األميركية )الكويكرز(.
ورك���ز الحضور على أهمية تفعيل دور الش���باب ودعمه 
وتعزيز مش���اركته ف���ي الحياة السياس���ية وصنع القرار، 
وتلبي���ة احتياجاته م���ن توفير فرص العم���ل والحد من 
البطالة والفقر، وتحديد أولوياته في المجاالت السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية، مؤكدين أهمية التركيز على 
تقديم الحلول وعدم االكتفاء بتشخيص المشاكل، وعلى 
بناء اإلنسان وهويته وثقافته الوطنية، ومطالبين بضرورة 
التحرك على األرض لمواجه���ة التحديات والمخاطر التي 

تواجه القضية الفلسطينية.
مه مركز مس���ارات في 

ّ
جاء ذل���ك خالل لقاء ح���واري نظ

مقري���ه في البيرة وغزة عبر تقني���ة "الفيديوكونفرنس"، 
ومع بيروت عبر "سكايب"، على مدار يومين.

وتحدث في اليوم األول كل من سعد عبد الهادي، رئيس 
مجلس إدارة مركز مس���ارات، وهان���ي المصري، مدير عام 
المركز، وخليل شاهين، مدير البرامج، وصالح عبد العاطي، 
مدير مكتب غزة، وس���لطان ياس���ين، عضو مجلس األمناء، 
ورازي نابلسي، منسق برنامج دراسة المشروع الصهيوني.

وأك���د عبد الهادي أهمية دور الش���باب ف���ي المجتمع، 
وف���ي مواجهة التحديات والمخاط���ر التي تهدد القضية 
الفلس���طينية، وكذل���ك أهمية تب���ادل اآلراء ما بين جيل 

الشباب واألجيال األخرى.
وتح���دث المصري عن مضمون وثيق���ة الوحدة الوطنية 
وأهدافها، مش���يًرا إلى أن الوحدة ضرورة وليس���ت مجرد 
خيار م���ن الخيارات، وأن تحقيقه���ا ممكن رغم صعوبته، 

شرط توفر الرؤية واإلرادة الالزمة. 
الوثائ���ق  إع���داد  منهجي���ة  إل���ى  ش���اهين  وتط���رق 

والمتطلب���ات  اله���دف  بي���ن  والف���رق  اإلس���تراتيجية، 
اإلستراتيجية ووسائل وأدوات تحقيق األهداف.

ا  وتناول عبد العاطي مراحل برنامج "الش���باب يريد"، بدًء
باإلعالن عن البرنامج وتش���كيل المجموع���ة الكبرى، ومن 
ثم عقد لق���اءات ثالثة حول القضاي���ا الوطنية والتفكير 
اإلس���تراتيجي والمش���روع الصهيوني، ومن ثم تشكيل 
س���كرتاريا للبرنام���ج مهمتها صياغة الورق���ة المرجعية 

للوثيقة.
أما نابلس���ي، فقد تح���دث عن المراحل الت���ي مرت بها 
الصهيوني���ة، وأين تق���ف اآلن، والعالقة بين المش���روع 

الصهيوني ودولة االحتالل.
بدورة، قدم ياسين إضاءات منهجية على طريق تطوير 

وثيقة الرؤية الشبابية.
يشار إلى أن برنامج "الش���باب يريد" يهدف إلى إطالق 
ح���وار بين الش���باب الفلس���طيني على اخت���الف مناطق 
تواج���ده )الضف���ة الغربي���ة، قطاع غ���زة، أراض���ي 19٤8، 
الش���تات(، لتطوير رؤية ش���بابية فلسطينية تساهم في 
اإلجابة عن األس���ئلة، السياس���ية والوطنية واالجتماعية 
والثقافية واالقتصادية الفلس���طينية، ذات الصلة بحياة 
الفلسطينيين في الحاضر والمستقبل في ظل ما يواجهه 

المشروع الوطني الفلسطيني من أزمات وتحديات.
وف���ي الي���وم الثاني، عرض���ت لجنة الصياغة مس���ودة 
الوثيقة المقترحة، إذ إنها تعتبر ركيزة وقاعدة أساسية 
ينطلق منها الش���باب ف���ي توحيد قضاياه���م الوطنية 
والمجتمعية مما يس���اهم في تنمي���ة مهاراتهم ودمج 

احتياجاتهم بما يتماشى مع مطالب الفلسطينيين.
ودار ح���وار بين الش���باب، إذ أكدوا عل���ى ضرورة تحديد 
األولويات ف���ي المرحلة الحالية، مع األخ���ذ بعين االعتبار 
خصوصي���ة واحتياجات الفلس���طينيين ف���ي التجمعات 
المختلفة، وخاصة في قطاع غزة ومخيمات اللجوء، والعمل 
عل���ى إيجاد آليات ووس���ائل لتحقيق األه���داف الوطنية 

وتلبية احتيباجات الشباب.

مخيم جنين: »أوراد« و»إنقاذ الطفل« 
ينظمان ورشة حول ظاهرة العنف

جنين - األيام: نظم مركز العالم العربي للبحوث "أوراد"، بالتعاون مع مؤسس���ة "إنقاذ 
الطفل"، أول من أمس، ورش���ة في مقر جمعية "كي ال ننسى" بمخيم جنين، حول ظاهرة 
العنف أس���بابها وآثارها. وقالت الباحثة في مركز "أوراد"، فردوس أبو س���المة، إن هذه 
الورش���ة نظمت في إطار دراسة ينفذها المركز بالتعاون مع "إنقاذ الطفل"، وتركز على 
واقع الش���باب واألطفال والتحديات التي تواجههم، وظاه���رة العنف، وما يتعرض له 
األطفال والش���باب ف���ي المخيم، وحول طبيعة مش���اركتهم في النش���اطات النضالية، 

وتأثير عنف االحتالل اإلسرائيلي عليهم.
من جهتها، ذكرت رئيس���ة الجمعية، فرحة أبو الهيجاء، أن الورشة استهدفت عددا 
من األطفال والش���باب ممن تت���راوح أعمارهم بين 1٤ ولغاي���ة 2٤ عاما من مخيم جنين، 
حيث تم الحديث عن أسباب العنف الذي يعاني منه األطفال وأثره على سلوكهم وعلى 
حياته���م االجتماعية والتعليمية، حيث أكد هؤالء أن الس���بب الرئيس الذي يؤدي إلى 

ممارسة العنف، هو االحتالل.
وأجمع المش���اركون، على أن الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية وتقليص 
خدمات وكالة الغوث المقدمة لالجئين، انعكس���ت على حياتهم، وكانت س���ببا محوريا 
في زيادة العن���ف لدى األطفال تحديدا. وتناولوا، تجارب األطفال والش���باب في مجال 

تعرضهم للعنف، وتأثير ذلك على سلوكهم ونفوسهم وتحصيلهم العلمي.

»القدس المفتوحة« و»نجم الدين 
أربكان« التركية تبحثان آليات التعاون

رام الل���ه - "األيام": بحث وف���د من جامعة نجم الدين أرب���كان التركية ضم عددًا 
من أعضاء هيئة التدريس، مع جامعة القدس المفتوحة، خالل زياته مقر رئاس���ة 

الجامعة برام الله، أمس، آليات التعاون المشترك.
وأكد رئيس "الق���دس المفتوحة"، يونس عمرو، أهمي���ة تطوير عالقات التعاون 
بين الجامعتين، وأن هذا التعاون يسهم في تطوير التعليم العالي في فلسطين، 
مؤكدًا استعداد "القدس المفتوحة" للتعاون في مختلف المجاالت مع جامعة نجم 
الدين أربكان، "فالقدس المفتوحة هي جامعة الكل الفلس���طيني، وجامعة منظمة 

التحرير، وهي أكبر الجامعات على مستوى الوطن".
من جهته، أش���ار مستشار رئيس جامعة نجم الدين أربكان وعضو هيئة التدريس في 
كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية زكريا مزراك، إلى نجاح المؤتمر الذي نظمته "نجم الدين 
أربكان" حول تركيا والقضية الفلس���طينية بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة العام 
الماضي، مبينًا أن هذه الزيارة س���تتبعها زيارة رسمية وسيتبعها العديد من اللقاءات 
والزيارات لدعم الجامعات الفلس���طينية ومس���اعدتها على االس���تمرار في مس���يرتها 
التعليمية. وقال مزراك: "نحن نتعاطف مع الش���عب الفلسطيني ونشعر بالضغط الذي 
يتعرض ل���ه من االحتالل، فباإلضافة إل���ى الرابط التاريخي ال���ذي يجمعنا معًا فإنه من 

الواجب علينا أن نعمل من أجل مستقبلنا، 
ولدينا ش���جاعة بالعمل م���ن أجل حل كل 
على  فلس���طين  ومس���اعدة  المش���كالت 
الخالص م���ن االحتالل"، موضح���ًا أهمية 
التعلي���م لش���عوب األرض ومس���اهمته 
في بن���اء اقتصاد ال���دول وتخليصها من 
زًا على التعليم 

ّ
االستعمار والتبعية"، مرك

ن الفلس���طينيين من 
ّ
كس���الح قوي يمك

التصدي لممارسات االحتالل. 


