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دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

دائرة تسجيل اراضي رام اهللا

رقم الملف: 2484/ج/2017

محكمة صلح بيت لحم

الرقم: 2017/714

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي رام اهللا الســيد هاني احمد سليمان جهالين وذلك 
بصفتــه وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقــم 2017/15872 عدل رام اهللا بتاريخ 2017/8/14 
والمعطوفــة علــى الوكالة الدورية رقــم 2017/2571 عدل رام اهللا بتاريــخ 2017/2/5 والمعطوفة 
على الوكالة الخاصة رقم 2017/2519 عدل رام اهللا بتاريخ 2017/2/5 والخاصة رقم 2017/2518 
عــدل رام اهللا بتاريــخ 2017/2/5 الصــادرة من كاتب عدل رام اهللا وذلــك بمعاملة بيع على القطعة 
120 حــوض رقــم 11 من اراضي عناتا، 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): احمد صالح خلف حسن، محمود صالح خلف حسن، محمود محمد حسن حلوة، 

اسماعيل سليم علي شيحة 
اسم الوكيل: محمود محمد حسن حلوة، اسماعيل سليم علي شيحة، هاني احمد سليمان جهالين 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

تبليغ بالنشر الئحة دعوى ومرفقاتها وموعد جلسة 
في القضية الحقوقية رقم 2017/714 صلح بيت لحم 

الى المدعى عليه: مدحت محمد احمد ديرية / بيت فجار - ومجهول محل االقامة حاليا. 
يقتضي حضورك الى محكمة صلح بيت لحم يوم الثالثاء الموافق 2018/2/27 الساعة 9:00 صباحا 
للنظر في القضية المدنية المذكورة اعاله والتي اقامتها ضدك المدعية شركة ريتش هولي الند للحجر 
والرخام بواســطة وكيلها المحامي ماثيوس قراعة وموضوعها المطالبة بمبلغ (20438.65) شــيكل، 
وعمال بأحكام المادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001 يتوجب 
عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذا االعالن بواسطة النشر او 
ارســال محام عنك، ويمكنك اســتالم نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم محكمة صلح بيت 

لحم وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريا. 
وعليه وتنفيذا لقرار ســعادة قاضي محكمة صلح بيت لحــم الصادر بتاريخ 2018/1/25 في الدعوى 
المذكورة اعاله المتضمن تبليغك في احدى الصحف المحلية جرى تبليغك حسب األصول والقانون. 

فداء اللحام  / رئيس قلم الحقوق / محكمة بيت لحم 

1/30 د

1/30 د

فقد هوية
أعلــن أنــا رفعة محمــود عبد القــادر ابو علي عن فقــد بطاقة الهوية الشــخصية التــي تحمل الرقم 

926441437 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

دولـــــة فلسطيــــن
محافظة اريحا واالغوار

صك صلح عشائري
بسم اهللا الرحمن الرحيم

( ال خير في كثير من نجواهم اال من أمر بصدقة او معروف او اصالح بين 
الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اهللا فسوف نؤتيه اجرا عظيما )

برعايــة عطوفة محافظ اريحا واألغوار م. ماجــد الفتياني وبمتابعة من 
نائــب المحافــظ جمــال الرجوب، والى مقــر المحافظة، حضــرت الجاهة 
الكريمــة وعلى رأســها كل من الســادة: براهيم ابو داهــوك، محمد ابو 
شرار، ســليمان يونس، عن عائلة ابو سلعوم/ المناصرة من مخيم عين 
السلطان/ اريحا، وكان في استقبالهم عطوفة المحافظ م. ماجد الفتياني 
ونائب المحافظ جمال الرجوب، ومدير السلم األهلي كمال ابو جرار، وماجد 
المشــارفة وعائلة ياســين من عصيرا الشمالية/ نابلس وجمع غفير من 

ابناء المحافظة.
تحدث رجل االصالح ابراهيم ابو داهوك باسم عائلة ابو سلعوم المناصرة 
مقدما االعتــذار عما بدر من ابناء عائلة المناصرة والمتمثل في االعتداء 
غير المبرر على السيد نايف محمد نايف ياسين طالبا الصلح والطيب من 

عائلة ياسين.
رحب عطوفة المحافظ بالجاهة الكريمة وشــكرهم على سعيهم الدائم 
الصالح ذات البين ووأد الفتنة واحالل الوئام بدل الخصام وسعيهم الدائم 
للتعاون مع المؤسسة للحفاظ على السلم األهلي، وتحدث عطوفته باسم 
آل ياســين قائال: اكراما هللا ولرسوله واكراما للجاهة الكريمة، يتنازل آل 
ياسين عن جميع الحقوق العشائرية والقانونية المترتبة على ابناء عائلة 

المناصرة.
وبنــاء عليه، تم االتفاق على مباشــرة اجراءات اســقاط الدعوى المقامة 
من السيد نايف ياسين على ابناء المناصرة في محكمة اريحا، وعليه، تم 

توقيع هذا الصك عصر اليوم الموافق 2018/1/29.
عائلة ياسين              مدير السلم الزهلي/ كمال ابو جرار  عائلة بو سلعوم المناصرة 

المحافظ/ م. ماجد الفتياني  نائب لمحافظ/ جمال الرجوب   

1/30 د

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

1/30 د
محكمة بداية اريحا

حقوق رقم: 2017/56

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر صادرة عن محكمة بداية 
اريحا في الدعوى الحقوقية رقم 2017/56

الى المدعى عليه عبد الرحمن سليمان محمد سمرات/ اريحا، صالح خلف محمد سمرات/ اريحا ومجهولي 
مــكان االقامة حاليا، بناء على قرار قاضــي محكمة بداية اريحا الصادر بتاريخ 2018/1/24 فقد تقرر 
تبليغكــم بالنشــر وااللصاق  والتعليق، لــذا يقتضى حضوركم الى محكمة بدايــة اريحا يوم االربعاء 
الموافق 2018/3/7 الساعة التاسعة والنصف صباحا للنظر في الدعوى الحقوقية رقم 2017/56 التي 
اقامها عليكم المدعون  حســن محمد خلف ســمارات ومحمد داود محمد الســمارات وفراس داود محمد 
السمارات بواسطة وكيلهم المحامي مراد ابو شوشة وموضوعها تنفيذ وكاالت دورية غير قابلة للعزل، 
ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى ويتوجب عليك تقديم الئجة جوابية 
خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ تبلغك بالنشر باحدى الصحف المحلية  عمال بالمادة 62 من قانون 
اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001 وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريا واذا 

لم تحضر او ترسل وكيال عنك  سوف يتم السير بالدعوى وفق احكام القانون.

لما الجعبة/ مكلف/رئيس قلم محكمة البداية

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة اراضي اريحا

الرقم: 70/ج/2018

دائرة اراضي اريحا

الرقم: 73/ج/2018

اعالن 
يعلن الطالع العموم انه قد تقدم الى دائرة تسجيل اراضي اريحا امين موسى علي جاليطة بصفته 
وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 91/184 عدل اريحا كذلك تقدم موسى امين موسى جاليطة 
بصفتــه وكيــال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 98/1345 عدل اريحا وذلك لفتح معاملة بيع على 
قطعة االرض رقم 17 من الحوض رقم 33014 من اراضي مدينة اريحا، فمن له اعتراض على ذلك 
عليه التقدم باعتراضه الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة ايام من تاريخ نشر االعالن وبخالف ذلك 

سيتم السير باجراء المعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل: عيسى سالمة عيسى الغوج، احمد سالم خليل الغوج.

اسم الوكيل: امين موسى علي جاليطة.
الحصص المباعة: كامال.

المشتري: ابراهيم امين موسى جاليطة.

مدير دائرة اراضي اريحا/ عثمان ابو حطب

اعالن 
يعلن الطالع العموم انه قد تقدم الى دائرة تسجيل اراضي اريحا المحامي شادي يسري شحدة سدر 
بصفته وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 219/2018/169 عدل ريحا وذلك لفتح معاملة بيع 
علــى قطعــة االرض رقم 17 من الحوض رقم 10 من اراضي قرية النويعمة، فمن له اعتراض على 
ذلك عليه التقدم باعتراضه الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة ايام من تاريخ نشر االعالن وبخالف 

ذلك سيتم السير باجراء المعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل: راني حامد حسن يغمور.
اسم الوكيل: شادي يسري شحدة سدر.

الحصص المباعة: كامال.
المشتري: رضوان عبد الرزاق عبد الكريم يغمور.

مدير دائرة اراضي اريحا/ عثمان ابو حطب

1/30 د1/30 د

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي بيت لحم

رقم الملف: 26/ج/2018

دائرة تسجيل اراضي بيت لحم

رقم الملف: 25/ج/2018

اعالن صادر عن دائرة االراضي مكتب بيت لحم
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي مكتب بيت لحم  السيد/ة : نهاد صبري عيسى جبران وذلك 
بصفة وكيال العامة  رقم :2017/6883   تاريخ : 2017/11/26 الى المشتري : ضرار خليل شحادة جبران  
الصــادرة مــن كاتب عدل  بيت لحم وذلك بمعاملة بيع على اراضي بيت ســاحور حوض رقم :28077  
قطعــة رقــم :18  فمن له اعتراض على ذلــك عليه التقدم باعتراض الى دائــرة االراضي خالل فترة 
عشرة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون 

اسم الموكل (المالك) : جهاد صبري عيسى جبران
اسم الوكيل :  ضرار خليل شحادة جبران 

اعالن صادر عن دائرة االراضي مكتب بيت لحم
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي مكتب بيت لحم  السيد/ة : اياد صبري عيسى جبران وذلك 
بصفة وكيال العامة  رقم :2014/2600   تاريخ : 2014/5/20 الى المشتري نهاد صبري عيسى جبران  
الصــادرة مــن كاتب عدل  بيت لحم وذلك بمعاملة بيع على اراضي بيت ســاحور حوض رقم :28077  
قطعــة رقــم :18  فمن له اعتراض على ذلــك عليه التقدم باعتراض الى دائــرة االراضي خالل فترة 
عشرة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون 

اسم الموكل (المالك) : عيسى صبري عيسى جبران
اسم الوكيل :  اياد صبري عيسى جبران 

1/30 د1/30 د

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

1/30 د
محكمة صلح بيت لحم

الرقم: 2017/1048

تبليغ بالنشر الئحة دعوى و مرفقاتها وموعد جلسة 
في القضية الحقوقية رقم 2017/1048 صلح بيت لحم

الى المدعى عليهم : 1. ســالم علي ســالم خليفة 2. إبراهيم علي ســالم خليفة 3. محمود علي سالم 
خليفــة   يقتضــي حضوركــم الى محكمة صلــح بيت لحم يوم االحــد الموافق 2018/2/25 الســاعة 
10:00 صباحــا للنظر في القضيــة المدنية المذكورة أعاله والتي أقامهــا ضدكم المدعي خالد محمد 
صالح الحجاجلة بواسطة وكيله المحامي محمود حبران ، و موضوعها اثبات ملكية ومنع معارضه في 
حق البقاء والقرار والتصرف في حصص ارثية قيمتها لغاية الرســم خمســة اآلف دينار اردني.  وعمال 
باحــكام المــادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001 يتوجب عليك 
تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذا االعالن بواسطة النشر او ارسال 
محــام عنك ويمكنك اســتالم نســخة عن الئحة الدعــوى ومرفقاتها من قلم محكمــة صلح بيت لحم 
وبعكــس ذلــك تجري محاكمتك حضوريا. وعليه وتنفيذاً لقرار ســعادة قاضي محكمة صلح بيت لحم 
الصادر بتاريخ 2018/1/25 في الدعوى المذكورة اعاله المتضمن تبليغك في احدى الصحف المحلية 

جرى تبليغك حسب االصول والقانون.

فداء اللحام / رئيس قلم الحقوق / محكمة بيت لحم
لدى محكمة صلح بيت لحم الموقرة     دعوى حقوقية رقم  (          /2017)

المدعــي : خالــد محمــد صالــح الحجاجلة / الولجــة – بالقرب من جامع وســط البلد حامــل هوية رقم 
(977155761) .  بصفتــه الشــخصية وباإلضافة إلــى تركة مورثه المرحوميــن محمد صالح جبرين 

الحجاجلة والمرحومة خديجة سالم عوض اهللا خليفه  وكيله المحامي محمود جبران / بيت لحم .
المدعى عليهم : -1  سالم علي سالم خليفة . -2  إبراهيم علي سالم خليفة . -3 محمود علي سالم 

خليفة .
عنوان التبليغ : الولجة – بالقرب من الجامع وسط البلد .

الموضوع : اثبات ملكية ومنع معارضة في حق البقاء والقرار والتصرف في حصص ارثية .
قيمة الدعوى لغايات الرسوم : خمسة االف دينار اردني .

الئحة واسباب  الدعوى
1 - المدعــي يملــك حصص ارثية بما آل إليه من مورثه المرحوم محمد صالح جبرين الحجاجلة  وعن 
والدة مورثه المرحومة خديجة سالم عوض اهللا خليفه  وان المدعى عليهم هم ورثة المرحوم ( علي 
ســالم خليفــة ) وذلــك بموجــب حجة وراثة تحمــل الرقــم              ( 769/183/104) و الصادرة بتاريخ 

.   (2015/10/26)
2 -  ان مورثــة والــد المدعــي المرحومة (خديجة ســالم عوض اهللا خليفه ) ومــورث المدعى عليهم ( 
علــي ســالم خليفة ) هم اشــقاء ويرثون من مورثهم المرحوم (ســالم عــوض اهللا خليفه) في قطع 
االراضي المســجلة لــدى دائرة ضريبة األبنية واألمالك في بيت لحم مــن ضمن أراضي الولجة وهي 

على النحو التالي :
المساحة الكلية للقطعة       الموقع      الحوض     القطعة  

     راس الحنيه        3     484    1000 مترمربع    
     ظهر السمعة 

(حبايل سندل)        3      721      1500 متر مربع
    خلة السمك       3      90    2120 متر مربع
  عروق زنيت        3     1037    9250 متر مربع

  خلة النفلة       3         938    15000 متر مربع
3 - لقد قام مورث المدعى عليهم هو واشقائه الذكور بتسجيل هذه القطع األراضي الواردة في البند 
الثاني من الئحة الدعوى بأسمائهم ولم يسجلوا لشقيقاتهم ومنهم المرحومة (خديجة سالم عوض 
اهللا خليفه ) وهي جدة المدعي أية حصص ارثيه بقطع األراضي مستغلين الظروف التي كانت بالفترة 

السابقة وقاموا بحجب اسم شقيقتهم المرحومة (خديجة سالم عوض اهللا خليفه )  .
4 - ان قطع األراضي المذكورات في البند الثاني من الئحة الدعوى هي ورثة من ورثة المرحوم ( سالم 

عوض اهللا خليفه) ولم يقم مورث المدعى عليهم بشرائها .
5 - طالب المدعي المدعى عليهم مرارا وتكرارا بضرورة إعطاء المدعي حصته االرثية بما ال اليه من 
مورثــه المرحومين محمد صالح جبرين الحجاجلة والمرحومة خديجة ســالم عوض اهللا خليفه وعدم 
معارضته في االنتفاع والتصرف في ما آل إليه من حصص أرثية من مورثه المذكور اعاله اال ان المدعى 

عليهم  تمنعوا عن ذلك دون أي سبب قانوني واقعي صحيح .
6 - ان فعل المدعى عليهم يشكل انكارا لملكية المدعي في حصته االرثية التي آلت إليها عن مورثه 

المرحومين محمد صالح جبرين الحجاجلة والمرحومة خديجة سالم عوض اهللا خليفه .
7 - الصالحيــة : لمحكمتكــم الموقرة صالحية البت والفصل والنظــر في هذه الدعوى نظرا لماهيتها 
وقيمتها واقامة المدعى عليهم و/أو اي منهم ضمن منطقة الصالحية ولمكان وقوع العقار يقع ضمن 

منطقة الصالحية .
الطلــب : يلتمــس المدعــي من محكمتكــم الموقرة تبليغ المدعى عليهم نســخه عــن الئحة الدعوى 
ومرفقاتها وغب االثبات الحكم بملكية المدعي لحصته في قطع األراضي المذكورات في البند الثاني 
مــن الئحــة الدعوى ومنع المدعى عليهــم من معارضة المدعي بصفته المذكــورة بتصرفه وملكيته 
لحصتــه األرثيــة في قطع األراضي المذكورات أعاله وهي أراضــي ميري وإزالة أية عوائق تحول دون 
ذلك وتســليمها للمدعي خاليا من الشــواغل والشاغلين وتسجيلها باسمه لدى دائرة تسجيل األراضي 
في بيت لحم ودائرة ضريبة األبنية واألمالك في بيت لحم وشطب أي قيد يتعارض مع تسجيل حصة 
المدعــي األرثيــة في قطع األراضي الموصوفة في البند الثاني من الئحة الدعوى مع تضمين المدعى 

عليهم كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

وكيل المدعي/ المحامي  / محمود جبران

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

1/30 د 1/30 د
محكمة صلح بيت لحم

الرقم: 2017/635

محكمة صلح بيت لحم

الرقم: 2017/445

تبليغ  بالنشر  في القضية الحقوقية رقم 2017/635 
صلح بيت لحم

إلى المدعى عليه : انيس محمد صالح جواريش / بيت لحم – شــارع جبل الموالح. يقتضى حضورك الى قلم 
محكمــة صلــح بيت لحم يوم االحد الموافق  2018/2/18 الســاعة 10:00 صباحا   للنظر في القضية المدنية 
المذكورة أعاله والتي أقامها ضدك شركة الوطنية الفلسطينية لالتصاالت المساهمة العامة المحدودة بواسطة 
المفوض بالتوقيع عنها السيد نضال فتحي مطر صوافطة / بيت لحم – شارع المهد  بواسطة وكيلها المحامي 
احمد اديب دار موسى   وموضوعها : المطالبة بمبلغ قدره (4008) شيكل .,  وعمالً بأحكام المادة 62 من قانون 
اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 يتوجب  عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ تبليغك هذا االعالن بواســطة النشــر او  ارســال محام عنك ويمكنك استالم نسخة عن الئحة 
الدعــوى ومرفقاتهــا من قلم محكمة صلح بيت لحم وبعكس ذلك تجــري محاكمتك حضورياً، وعليه وتنفيذا 
لقرار سعادة قاضي محكمة صلح بيت لحم الصادر بتاريخ 2018/1/11 في الدعوى  المذكورة أعاله المتضمن 

تبليغك في إحدى الصحف المحلية جرى تبليغك حسب األصول والقانون.

فداء اللحام/ رئيس قلم الحقوق/ محكمة بيت لحم

تبليغ  بالنشر  في القضية الحقوقية رقم 2017/445 
صلح بيت لحم

إلى المدعى عليه : قاهر جوده مطير مسالمة  / بيت لحم – شارع التجار – عمارة حنا سابا  . يقتضى حضورك 
الى قلم محكمة صلح بيت لحم يوم الثالثاء   2018/2/27 الساعة 9:30 صباحا   للنظر في القضية المدنية 
المذكورة أعاله والتي أقامها ضدك شركة موبايل  الوطنية الفلسطينية لالتصاالت المساهمة العامة المحدودة 
بواسطة المفوض بالتوقيع عنها السيد نضال فتحي مطر صوافطة / بيت لحم – شارع المهد  بواسطة وكيلها 
المحامي احمد اديب دار موسى   وموضوعها : المطالبة بمبلغ قدره (782.2) شيكل . ,  وعمالً بأحكام المادة 
62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001 يتوجب  عليك تقديم الئحة جوابية 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذا االعالن بواسطة النشر او  ارسال محام عنك ويمكنك استالم 
نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم محكمة صلح بيت لحم وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضورياً 
وعليه وتنفيذا لقرار سعادة قاضي محكمة صلح بيت لحم الصادر بتاريخ 2018/1/21 في الدعوى  المذكورة 

أعاله المتضمن تبليغك في إحدى الصحف المحلية جرى تبليغك حسب األصول والقانون.

فداء اللحام/ رئيس قلم الحقوق/ محكمة بيت لحم

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

1/30 د
محكمة صلح بيت لحم
طلب رقم: 2017/111

متفرع عن الدعوى رقم: 2016/22

تبليغ بالنشر في الطلب الحقوقي رقم 2017/111 
صلح بيت لحم 

إلى الوريث موريس سمير الياس بلوط والوريث جريس سمير الياس بلوط وورثة المرحوم بولص إبراهيم 
بولص حنانيا/ بيت لحم - الكركفة يقتضي حضوركم إلى محكمة صلح بيت لحم يوم الثالثاء 2018/2/13  
الساعة 10:00 صباحا للنظر في الطلب الحقوقي المذكور أعاله والتي أقامه ضدك المستدعي جورج إبراهيم 
بولص حنانيا بواسطة وكيله المحامي إيهاب بلوط وموضوعه: طلب إدخال مدعي مخاصم للمدعي والمدعى 
عليهــم في الدعوى المدنية رقــم 2016/22، وعمال بأحكام المادة 62 من قانون أصول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لسنة 2001 يتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغكم 
هذا األعالن بواسطة النشر أو أرسال محام عنكم، ويمكنكم استالم نسخة عن الئحة الطلب ومرفقاته من 
قلم محكمة صلح بيت لحم وبعكس ذلك ستجري محاكمتكم حضورياً. وعليه وتنفيذاً لقرار سعادة قاضي 
محكمة صلح بيت لحم الصادر بتاريخ 2018/1/14 في الدعوى  المذكور المذكورة اعاله المتضمن تبليغكم 

في أحدى الصحف المحلية جرى تبليغك حسب األصول والقانون.

فداء اللحام/ رئيس قلم الحقوق/ محكمة بيت لحم

رئيس «القدس المفتوحة» يبحث مع السفير 
اإلكوادوري سبل التعاون األكاديمي

رام اهللا- الحياة الجديدة- بحث رئيس 
جامعة القــدس المفتوحة د. يونس 
عمرو، مع الســفير األكــوادوري لدى 
فلسطين خافيير سانتوس بالزارتي، 
امس، ســبل التعاون بين الجانبين، 
وإمكانيــة توقيــع اتفاقية مشــتركة 
بين «القدس المفتوحة» الفلسطينية 
 « و ر لفــا ا » معــة  جا تهــا  نظير و
األكوادورية، لتكون االتفاقية األولى 
الموقعة فــي المجال األكاديمي بين 

البلدين.
وخــالل اللقــاء الذي عقــد في مقر 
رئاســة الجامعــة بمدينــة رام اهللا، 
قال عمــرو إن «القدس المفتوحة» 
الجامعــة األكبر في فلســطين من 
حيث عدد الطلبة، وأعرب عن سعادته 
بخلق روابط وعالقات مع الجامعات 
األكوادورية عبــر ممثلية األكوادور 
في فلســطين، األمر الذي سيسهم 
فــي تطوير العالقات الفلســطينية 
األكوادورية. واضاف: رغم أننا شعب 
يقبع تحت االحتالل إال أننا استطعنا 
أن نبني مؤسسات دولة قادرة على 
قيادة الدولة الفلســطينية بشــكل 
فوري في حال زوال االحتالل، ونأمل 
من العالم أن يدعم هذه المؤسسات 
ويحميهــا مــن أجــل حمايــة الدولة 

الفلسطينية.
وأعــرب  الســفير األكــوادوري عــن 
رغبتــه فــي بنــاء عالقــات أكاديمية 
مــع الجامعــات الفلســطينية، وعلى 
رأســها جامعــة القــدس المفتوحة، 
وقال: نتطلع إلى التطور الحاصل في 
الجامعة، وتلك العقبات التي تواجهها 
وتواجه أهدافها المستقبلية، ونأمل 
خلق باكــورة اتفاقيات أكاديمية بين 

واألكوادوري  الفلســطيني  الشعبين 
من أجل تشــكيل نموذج لالتفاقيات 
مــع الجامعات الفلســطينية األخرى، 
وســنواصل متابعــة تطــور عالقات 
التعاون مع جامعة القدس المفتوحة 
فــي مكتــب ممثليــة األكــوادور في 
فلســطين، ونأمل أن تكون العالقات 
لفلســطينية  ا ت  معــا لجا ا بيــن 

واألكوادورية مميزة ومثالية.
وعبر سانتوس عن تقديره الشخصي 
وطاقته  الفلســطيني  الشعب  لصبر 
فــي مقاومة االحتــالل والتصدي له، 
مبينــاً أن األكوادور كانــت من أوائل 
الــدول التــي رفضــت إعــالن ترمب 

بشــأن القدس، وأن أميركا الالتينية 
بأغلبيتها تدعم القضية الفلسطينية.

وأوضح أن وزيرة الخارجية األكوادورية 
خالل زيارتها لفلسطين نهاية العام 
المنصــرم، أكدت مواقــف األكوادور 
الثابتة للحق الفلســطيني، مبينا أن 
الوزيــرة زارت عدداً مــن المحافظات 
الفلســطينية رغــم العقبــات التــي 

وضعتها إسرائيل أمامها.
وأضاف ســانتوس أن وزيرة خارجية 
بــالده أكــدت أنهــا رأت شــيئاً أخطر 
بكثيــر مما كانــت تتخيله، ثــم قال: 
«نكــرر ونؤكد تضامننــا مع القضية 
الفلســطينية، ونقف ضــد أي تدخل 

إمبريالي في فلسطين، وبالدنا تعنى 
في الوقــت الراهن بتطوير العالقات 
فــي مختلــف المجــاالت مــع الجانب 
التجاريــة،  خصوصــاً  الفلســطيني، 
والســياحية،  والتعليمية،  والثقافية، 

وغيرها».
وأشار مساعد رئيس الجامعة لشؤون 
العالقــات الدولية د. عمــاد الهودلي، 
إلــى أن الجامعــة، فــي المســتقبل 
القريب، ستتوج هذه الجهود بتوقيع 
اتفاقيــات تعاون مشــترك مــع عدد 
من الجامعات األكوادورية تســتهدف 
التبــادل األكاديمي واألبحاث العلمية 
المشــتركة، وســتبدأ بأبرام اتفاقية 
تعاون مشــترك مــع جامعــة « إلوي 
أبــدت  التــي  مانابــي»  دي  الفــارو 
اهتمامها بخبرة «القدس المفتوحة» 

في مجال التعلم اإللكتروني.
وأكد عميد البحث العلمي في الجامعة 
هــذه  أهميــة  عــوض،  حســني  د. 
االتفاقيات المزمع توقيعها؛ إلتاحتها 
المجال أمام الباحثين لنشر بحوثهم 
في المجالت المحكمة التي تصدرها 

كلتا الدولتين.
وأوضح مدير مركز التعليم المفتوح 
بهــاء ثابت، تطــور إنتــاج المقررات 
اإللكترونيــة فــي الجامعــة، وأشــار 
إلى أن المقــررات كافة تدرس اليوم 
اعتمــاداً على نمــط التعليم المدمج 
الــذي يجمع بين التعليمين الوجاهي 
(التقليدي) واإللكتروني، وأن الجامعة 
شهدت تطوراً ملحوظاً في الوسائل، 
بدءاً من الوســائط التعليمية، مروراً 
بالمقــررات اإللكترونية والتطبيقات 
الذكية، ووصوالً إلى إنشــاء فضائية 

القدس التعليمية.

جانب من اللقاء.

توقيع اتفاقية لدعم برنامج إعداد القادة في مؤسسات القطاع العام
رام اهللا- الحياة الجديدة- وقع رئيس 
ديوان الموظفين العام، رئيس مجلس 
إدارة المدرسة الوطنية لإلدارة موسى 
أبو زيد، والقنصل الفرنسي العام في 
القدس بير كوشيرد، أمس، اتفاقية 
تعاون لدعم برنامج إعداد القادة في 
مؤسسات القطاع العام. وقال أبو زيد 
علــى هامش توقيــع االتفاقية بمقر 
إن  اهللا:  رام  مدينــة  فــي  المدرســة 

توقيع اتفاقية جاء استكماال التفاقية 
موقعــة قبــل 3 ســنوات حــول بنــاء 
الكوادر، وذلك انطالقا من النجاح الذي 
حققته االتفاقية الســابقة والتعاون 
المشــترك مع أصدقائنا الفرنسيين. 
وقال: «نحن وأصدقاؤنا الفرنســيون 
اســتطعنا أن نصنع تجربة رائدة في 
مجال االستثمار في الموارد البشرية 
وتطوير القيــادات اإلدارية المتمكنة 

القادرة على إحــداث فرق في دولها، 
وهذا اللقاء يأتي في سياق التواصل 
وشــركائنا  المدرســة  بيــن  الدائــم 
الفرنسيين، ونحن نبحث دوما معهم 
آفاقــا جدية للتعاون المشــترك وبناء 
برامج ذات تأثير وأكثر قوة». وأضاف 
أبو زيد، نســعى لصناعــة وبناء أكبر 
الشركات وأكثر البرامج نجاحا، ونحن 
نصنع تجربة استثنائية في اإلقليم، 

وهــي تحاكي تجــارب قصص نجاح 
مهمة في دول متقدمة. وعبر كوشيرد 
عــن ســعادته بزيارة مقر المدرســة 
الوطنية للمــرة الثانية على التوالي، 
وتوقيــع الجــزء الثانــي مــن اتفاقية 
دعــم برنامج إعــداد الدفعــة الثانية 
من برنامج إعــداد القادة الذي تنفذه 
المدرسة الوطنية لإلدارة، وبحث ماذا 
يمكن أن نعمل سويا لتطوير عملها.

قرار بإعادة 550 من الموظفين القدامى لعملهم في القطاع والتزام بدعم مشافي العاصمة

«الصحة» توقع اتفاقية إنشاء مركز لغسيل الكلى في غزة
رام اهللا- الحيــاة الجديدة- وقع وزير الصحة 
جواد عواد اتفاقية إلنشاء مركز لغسيل الكلى 
فــي مدينــة غزة، بســعة 100 ســرير و100 
جهاز لغســل الكلــى، وبتكلفة تصــل إلى 4 
ماليين دوالر أميركي، مع ممثل رجل األعمال 
الفلسطيني المغترب جمال حسن الحرازين، 

والمهندس مجدي علي قاسم.
وقال عواد: إن هذا المشــروع الحيوي والمهم 
ســيخدم آالف المواطنيــن فــي قطــاع غزة، 

وستبدأ أعمال البناء فيه قريبا.
وأشــاد عــواد بأبنــاء فلســطين فــي المهجر 
وانتمائهم لوطنهم وشــعبهم، وما يقدمونه 
مــن دعم ســخي للقطاع الصحــي، وتقديره 
للحرازيــن على تبرعه الذي يخدم أبناءنا في 

المحافظات الجنوبية.
وقرر الوزير عواد، إعادة 550 من الموظفين 

القدامــى إلى أماكن عملهــم في قطاع غزة، 
وفــق بيان مقتضــب أصدرتــه وزارة الصحة 

أمس.
وجــدد الوزير عواد عقــب اجتماعه مع رئيس 
الهيئــة اإلداريــة لجمعية المقاصــد الخيرية 
عرفــات الهدمــي، ووفــد إداري وطبــي مــن 
الجمعيــة، في مكتبه بــرام اهللا، أمس، دعم 
ومساندة مستشفيات مدينة القدس المحتلة.

وشدد على توجيهات الرئيس محمود عباس، 
ورئيس الوزراء رامي الحمد اهللا بإيالء مشافي 

العاصمة األولوية القصوى.
وجدد وزير الصحة التأكيد على إيالء مشافي 
القدس األهمي ة واألولوية في تحويل المرضى 
لتلقي العالج. وقال: «كانت مشافي العاصمة 
وال تزال أولوية لنا، ونحن نعتبرها من شبكة 

المستشفيات الحكومية».

حمزة: تحديات جديدة وتغيير حقيقي بقواعد 
العملية السياسية في الشرق االوسط

 رام اهللا- الحياة الجديدة- قال رئيس منتدى 
الشرق األوسط للدراسات االستراتيجية محمد 
حمزة: «نحن أمام تحد جديد، وتغيير حقيقي 
فــي قواعــد العملية السياســية في الشــرق 
األوســط». وأضاف حمزة في حديث لبرنامج 
«ملف اليوم» عبر تلفزيون فلسطين: «لسنا 
بصــدد العودة مرة أخــرى لصيغة تفاوضية، 
وترمب سيقرر من طرف واحد بصلفه صيغة 

يقبلها أو يرفضها الطرفين».
وقال: «هناك تصريحات شــبه رسمية تقول 
إن ترمب ســيفرض صيغة إكراهية تضع كل 
األطــراف أمام صيغة تقبلها أو تتركها، لقول 

ترمب أنا عرضت خطة للســالم، ورفضوها، 
ومــن ثم يســتمر االحتــالل االســرائيلي في 

احتالله».
وأضاف: لم يسبق أن أزيحت قضايا من قائمة 
المفاوضات حول الوضع النهائي، كما ســعت 
الواليــات المتحــدة للقيــام به، فهــي أعلنت 
أنها أزاحت مــن على الطاولة قضية القدس، 
ومن هنا نســتنتج أن الصيغــة المقبلة التي 
ســيطرحها ترمب ستكون خالية من موضوع 
القدس». واعتبر حمــزة ذلك تحديا ال يخص 
الفلســطينيين وحدهــم وإنمــا كافــة العرب 

والمسلمين. 

بلدية نابولي تستذكر المناضل غسان الشكعة
نابلــس ومعه عملنــا وبجهود 
كبيــرة مــن أجل شــبكة مدن 
المتوســط، وأن تكون منطقة 
البحر المتوسط منطقة سالم 
وأمان». وأضاف أنه «من المهم 
أن يتذكر الجميع دور المحامي 
ودور  ونشاطه  الشكعة  غسان 
الوســاطة اإليجابيــة الذي قام 
بــه»، مشــيرا إلــى أن مدينــة 
نابولي تقــف إلى جانب أهالي 
إلــى  وتقــف  نابلــس  مدينــة 
الكبير  المناضل  أهالــي  جانب 
الشــكعة وإلى جانــب المجتمع 
الفلسطيني في هذه اللحظات.

رئيس  اســتذكر  وفــا-  روما- 
بلديــة مدينة نابولــي لويجي 
دي ماجيستريس امس عضو 
لمنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة 
التحرير، رئيس بلدية نابلس 
الراحــل  المناضــل  األســبق، 

غســان الشــكعة، فــي افتتاح 
أعمال مجلس بلدية نابولي.

«كان  ماجيســتريس:  وقــال 
الشــكعة  بســام  المحامــي 
كاريزما  وذات  كبيرة  شخصية 
وكان محبوبــا من أبناء مدينة 


