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دولـــــة فلسطيــــن

وزارة الحكم المحلي 

دولـــــة فلسطيــــن

وزارة الحكم المحلي 

إعالن 
صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات 

غزة بإيداع مشروع تنظيمي عمراني تفصيلي لالعتراض  منطقة 
تنظيم – خان يونس  قانون تنظيم المدن رقم (28) لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة أنها قد قررت 
بجلســتها رقم 2017/19 المنعقدة بتاريخ 2017/9/20 إيداع المشــروع 
التنظيمــي العمراني التفصيلي لمنطقــة حي الكتيبة الذي أعدته اللجنة 
المحليــة للبنــاء والتنظيــم في بلدية خــان يونس والذي يشــمل القطع 

والقسائم التالية :
المساحة اإلجماليةرقم القسيمةرقم القطعة 
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وذلك وفقا لنص المادة (16) من قانون تنظيم المدن رقم (28) لسنة 1936
وعليه ووفقا لنص المادة (17) من ذات القانون فإنه يجوز لجميع أصحاب 
الحقوق في األراضي واألبنية واألمالك األخرى المشــمولة بهذا المشروع 
أو بأي مشروع آخر سواء بصفتهم من أصحاب هذه األمالك أو بأية صفة 
أخــرى االطالع مجانا على المشــروع المودع لدى مكتــب اللجنة  المحلية 
للبنــاء والتنظيــم بمقرها فــي بلدية خــان يونس خالل ســاعات الدوام 
الرسمي وتقديم االعتراضات عليه خالل مدة ( 15) يوما إيداعا مجددا من 
تاريخ نشــر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية أو في صحيفتين يوميتين 

محليتين أيهم أقرب 
(( وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ ))

اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
بمحافظات غزة

 إعالن 
صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة
بإيداع المخطط التفصيلي للشارع رقم 34 بعرض 12م بدون 

ارتداد منطقة تنظيم : خان يونس – حي المنارة
قانون تنظيم المدن رقم (28) لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلستها رقم 
2017/11 المنعقــدة بتاريــخ 2017/6/14 عن إيداع المخطط التفصيلي 
للشارع رقم 34 بعرض 12م بدون ارتداد والمار بالقسائم رقم (19-18-

20-22-40) من القطعة رقم (73) .
لالعتراض خالل مدة شهرين من تاريخ هذا اإلعالن

وعليــه فإنه يجوز لجميع أصحاب الحقوق في األراضي واألبنية واألمالك 
االخرى المشــمولة بهذا المشــروع اإلطالع على خارطة المشــروع مجانا 
خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم االعتراضات عليه الى مكتب اللجنة 

المحلية للبناء والتنظيم ببلدية خان يونس .
(( وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ )) 

اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن 
بمحافظات غزة
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فقد هوية
اريحا - اعلن انا سامية أحمد موسى عواطله عن فقد بطاقتي الشخصية التي تحمل الرقم 935058487 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
اريحا - اعلن انا صفاء ياســر خالد عرينات عن فقد بطاقتي الشــخصية التي تحمل الرقم 852694553 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد جواز سفر فلسطيني 
أعلن أنا وليد سعدي محمود القواسمة عن فقد جواز سفري الفلسطيني الذي يحمل الرقم 3430101 

. الرجاء ممن يعثر عليه تسليمه ألقرب مركز شرطة وله الشكر 

فقد هوية
اريحــا - اعلــن انــا فاطمه عبد المجيد مبارك ســمرات   عن فقد بطاقتي الشــخصية التي تحمل الرقم 

975138629 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
نابلس: اعلن انا ابراهيم محمد ابراهيم معمر من قريوت عن فقد هويتي رقم 854735487 الرجاء 

ممن يعثر عليها تسليمها القرب مركز شرطة

فقد هوية
نابلس:  اعلن انا هاني خيري امين ابو غضيب من نابلس عن فقد هويتي رقم  955452339 الرجاء 

ممن يعثر عليها تسليمها القرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

اعالن صادر عن مراقب الشركات
يعلن مراقب الشــركات في وزارة االقتصاد الوطني الفلســطيني ان 
الهيئة العامة لشركة بذوراالمل للتأسيس الزراعي م. خ. م المسلجة 
لدينــا تحــت الرقــم 562508390 عقدت اجتماع غير عــادي، وقررت 
فيه تغيير اســمها من شــركة بذور االمل للتأسيس الزراعي م. خ. م 
الى شــركة منارة اريحا االســتثمارية م. خ. م وقد تقدمت الينا بطلب 
الجراء التعديل المذكور، وكل من لديه اعتراض عليه مراجعة مراقب 

الشركات خالل شهر من تاريخ هذا االعالن.
مراقب الشركات

تنويه
ورد في اعالن دائرة تنفيذ نابلس القضية التنفيذية 2009 / 2017 المنشور يوم الخميس 2018/2/8 

في وصف الشقة ومساحتها 200 متر مربع، ورد خطأ «يتبعها روف» والصحيح «يتبعها ترس».
ولذا اقتضى التنويه

   دولــة فلسطيــن
2/11 د

السلطة القضائية

مذكرة تبليغ زوجة صادرة عن محكمة قلقيلية الشرعية
 الى المدعوة: ايناس ذيب خليل حمود من دير حنا عرب 1948م وسكانها

ابلغك بان زوجك بصحيح العقد الشرعي: امير فايز محمد حمود من دير حنا عرب سنة 1948م يرغب 
بالزواج من احدى الفتيات المسلمات وعليه جرى تبليغك ذلك حسب األصول تحريرا في 1439/5/25هـ 

الموافق2018/02/11م.

رئيس محكمة قلقيلية الشرعية

2/11 د
   دولــة فلسطيــن

ديوان قاضي القضاة

المجلس األعلى للقضاء الشرعي

المحكمة الشرعية في قلقيلية

اعالن تبليغ قرار استئنافي صادر عن محكمة قلقيلية 
الشرعية في الدعوى أساس 2017/592

الى المدعى عليه: سالمة سعيد أبو كف – من عرعره – بئر السبع فلسطينيي الداخل / عرب 1948م 
ومجهول محل اإلقامة فيها وال يوجد له محل إقامة في مناطق السلطة الفلسطينية

ابلغك بان الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2017/11/23م في الدعوى أســاس 2017/592 
ورقــم 449/318/178 وموضوعها تفريق للهجر والضرر والمقامة عليك من قبل المدعية : اســراء 
سميح نمر أبو عصب / قلقيلية وسكانها قد صدق استئنافا من قبل محكمة االستئناف الشرعية بموجب 
قرارها 2018/09 تاريخ 2018/1/4م قابال للطعن امام المحكمة العليا الشرعية في 20 يوما من تاريخ 
تبليغك وعليه جرى تبليغك ذلك حسب األصول . تحريرا في 1439/05/05 هـ الموافق 2018/01/22

رئيس محكمة قلقيلية الشرعية

فقد هوية
جنين- أعلن أنا صهيب عوني مهدي عواد من سكان مدينه جنين عن فقدان هويتي التي أجهل رقمها 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر. 

فقد هوية
جنين / أعلن أنا معتز نادر علي جرادات من زبوبا / جنين عن فقدان هويتي الشخصية رقم 853312460 

أرجو ممن يجدها تسليمها إلى أقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر سلفا . 

فقد هوية
جنين / أعلن أنا رهام محمود عبد اهللا عباس من  الفندقومية / جنين عن فقدان هويتي الشخصية رقم 

851681833 أرجو ممن يجدها تسليمها إلى أقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر سلفا . 

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة االراضي في سلطة اراضي  

دائرة االراضي في سلطة اراضي  

دائرة االراضي في سلطة اراضي  

دائرة االراضي في سلطة اراضي  

دائرة االراضي في سلطة اراضي  

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/1112

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة عثمان حسن أحمد حمامدة بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدوريــة رقــم 436/2017/12236 الصــادرة عــن عــدل جنيــن بتاريــخ 2017/12/5 والدورية رقم 

436/2017/13048 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2017/12/26 
وذلــك لتقديم معاملة بيع رقم 1112/ج/2018على القطعة رقم 29 من حوض رقم 55 من أراضي 

قباطية . 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : عثمان حسن أحمد حمامدة.

 اسم الموكل « المالك:  رنا محمد عبد الرحمن النزال، ( هاني + هنادي + هناء + سماح + هانية/ 
أبناء نجي محمد النزال)، مجدي محمد عبد الرحمن النزال . 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/1157

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة أسماء أحمد مصطفى قبها بصفتها وكيال بموجب الوكالة 
الخاصة رقم 437/2018/1421 الصادرة عن  عدل جنين بتاريخ 2018/2/8 

وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقــم 1157/ج/2018على القطعة رقم 41 من حــوض رقم 20058 من 
أراضي جنين . 

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 
النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون

اسم الوكيل : أسماء أحمد مصطفى قبها  .
 اسم الموكل « المالك:   ( نعم + نجوى / أبناء سليم محمد سليم المعاني ). 

عدد الحصص المباعة : كامل الحصص. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/1146

يعلــن الطــالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة توفيق خالد توفيق جمعة بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 437/2018/1507 الصادرة عن  عدل جنين بتاريخ 2018/2/11 

وذلــك لتقديم معاملة بيع رقــم 1146/ج/2018 على القطعة رقم 94 من حوض رقم 8 من أراضي 
صانور . 

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 
النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون

اسم الوكيل : توفيق خالد توفيق جمعة.
 اسم الموكل « المالك:   أيمن خالد توفيق جمعة. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/1155

يعلــن الطــالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة ثائر نســيم  محمد صالح بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدوريــة رقــم 427/2016/3556 عدل جنين تاريخ 2016/4/3 والوكالــة الدورية 424/2015/6722   
الصــادرة عــن  عــدل جنيــن بتاريــخ 2015/7/14 والدوريــة رقــم 417/2013/8841 الصــادرة عن 
عــدل جنيــن بتاريخ 2013/11/6 والدوريــة رقم 420/2014/7187 الصادرة عــن عدل جنين بتاريخ 
2014/7/24 والدورية رقم 417/2013/8909 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2013/11/10 والدورية 
رقــم 424/2015/6745 الصادرة عن عدل جنيــن بتاريخ 2015/7/15 و المعطوفة على العامة رقم 

394/2009/7566 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2009/8/26 
وذلــك لتقديم معاملة بيع رقــم 1155/ج/2018على القطعة رقم 9 من حوض رقم  14 من أراضي 

برقين . 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : ثائر نسيم  محمد صالح.

 اسم الموكل « المالك:   ( محمد + نصر + محمود + سامر + لؤي + حربية + انشراح + سمية + 
جهاد / أبناء أحمد محمود جابر)، منير مصطفى محمود أبو الرب، تمام عوض رضوان صالح، هداية زكي 
محمود جابر، ( هاني + مهند + عطاف + عفاف + عفو + إخالص + أمل / أبناء محمد محمود جابر). 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/1141

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة لؤي أحمد حسين يحيى بصفته وكيال بموجب الوكالة الدورية 
رقم سجل 1840 صفحة 2017/55 الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في عمان بتاريخ 2017/12/20 
وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 1141/ج/2018على القطعة رقم 5 من حوض رقم 9 من أراضي العرقة. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : لؤي أحمد حسين يحيى.

اسم الموكل « المالك:  ذياب أحمد محمد يحيى

دائرة تسجيل أراضي جنين 
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   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

2/11 د
دائرة تنفيذ جنين

اعالن
 محمود عبد الكريم محمد مصفر 

نابلس طلوزة وسط البلد 
نعلمكم أنه بتاريخ 2018/1/25 قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2017/7093 

والمكونة فيما بين 
المحكوم له/ م :  1 سلمان محمد فارس أبو غالي /جنين . 
المحكوم عليه/م:1  أحمد خليل صادق هصيص/ جنين . 
                  2 محمود عبد الكريم محمد مصفر / نابلس. 

إشــعارك أنه يجب عليك أن تقوم في ظرف أســبوعين من تاريخ تبلغك بدفع مبلغ (2500 شــيكل)  و 
الرســوم قيمة شــيك عدد 1 ، لصالح المنفذ ســلمان محمد فارس أبو غالي من جنين  وكيله األستاذ 
وفيقة غانم ، لبيان ردك أو اعتراضك عليه، وبخالف ذلك ستضطر دائرة التنفيذ  لمباشرة اإلجراءات 

التنفيذية بحقك. 

مأمور التنفيذ

«القدس المفتوحة» واتحاد لجان العمل الزراعي يوقعان مذكرة تعاون
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- 
لقــدس  ا جامعــة  وقعــت 
المفتوحة، ممثلة برئيســها 
الدكتور يونس عمرو، واتحاد 
لجان العمــل الزراعي ممثالً 
بمديره العام المهندس فؤاد 
أبــو ســيف، أمــس، مذكرة 
تفاهــم وتعــاون مشــترك، 
تهــدف إلى الســعي لتطوير 
القطاع الزراعي الفلسطيني، 
والتعليم األكاديمي والنظري 

والعملي والنهوض به.
وتنص مذكرة التفاهم التي 
وقعت في مقر رئاسة جامعة 
القــدس المفتوحة برام اهللا، 
على التعاون لتنفيذ أنشــطة 
المســتدامة  بالتنمية  تتعلق 
وتبادل  الزراعيــة،  والتنميــة 
واإلحصــاءات  المعلومــات 
العالقــة، ودعم البحوث  ذات 
الزراعية التطبيقية من خالل 
توفير الدعم المادي للخريجين 
المدرة  الفردية  ومشاريعهم 
للدخل. كما تســمح المذكرة 
بتعزيز التدريب العملي لطلبة 
كليــة الزراعة، باإلضافة إلى 
التعاون لعقد مؤتمرات وورش 
عمــل فــي مجــاالت العلــوم 

الزراعية والبيئة والمياه.
الجامعــة،  رئيــس  وأطلــع 
وفــد واتحــاد لجــان العمــل 
الزراعي على آخر التطورات 
األكاديمية في جامعة القدس 
المفتوحة، من بينها استمرار 

الجامعة في خطتها المتالك 
مبــان لهــا فــي المحافظات 
كافة، وإنشــاء كلية الزراعة 
الزراعية،  البحــوث  ومركــز 
انطالقاً من إيمانها بضرورة 
االهتمــام بهذه التخصصات 
التي تربط اإلنســان بأرضه 
إعمارهــا  لــى  إ وتدفعــه 
وحمايتهــا من االســتيطان، 
مشــيرا إلى ضرورة التوجه 
بقطــاع  االهتمــام  نحــو 
الزراعة باعتباره رافداً مهماً 
وللتنمية  الوطني  لالقتصاد 

المستدامة.
جامعــة  إن  عمــرو:  وقــال 
جامعة  المفتوحــة  القــدس 
حريصــون  ونحــن  وطــن، 
علــى تعميــم التعليــم في 
الجامعة  ونجحت  فلسطين، 
فــي تأميــن جميع وســائط 
وآخرها  اإللكتروني  التعليم 
فضائيــة القدس التعليمية، 
المراكــز  الجامعــة  وأولــت 
البحثية المتخصصة والبحث 
العلمي اهتماماً خاصاً، وأهم 
البحــوث  مركــز  مراكزهــا 

الزراعية.
واشــار رئيس مجلس إدارة 
لجــان العمــل الزراعي رزق 
توقيــع  أن  إلــى  البرغوثــي 
في  يأتــي  االتفاقيــة  هــذه 
إطــار مســاعي االتحــاد في 
بناء شــراكات مع مؤسسات 
وطنيــة وأكاديميــة لتطوير 

القطاع الزراعي.
تربــط  ســيف:  أبــو  وقــال 
االتحــاد عالقــات قويــة مع 
معظم المؤسســات، ونؤمن 
بــأن للجامعــات دوراً تنموياً 
مهماً، خصوصــاً في الوضع 
االســتثنائي الــذي يعيشــه 
شــعبنا، وإن كليــات الزراعة 
المؤسســات  مــع  تتكامــل 
العاملة في المناطق الزراعية 
التــي يظهــر فيهــا الصراع 

الحقيقي مع االحتالل.
وقال نائب رئيــس الجامعة 
د.  أ.  األكاديميــة  للشــؤون 
ســمير النجدي: إن االتفاقية 

تســهم في توفيــر التدريب 
للطلبة في اتحاد لجان العمل 
الزراعي، وتسهم في تطوير 

التعليم في فلسطين.
وأكد عميد كلية الزراعة في 
الجامعة د. معن شقوارة، أن 
المجال واســع للتعــاون بين 
واتحاد  المفتوحــة  القــدس 
لجــان العمــل الزراعي، وأن 
الجامعة تخــرج، خاصة في 
نوعيــة  الزراعــي،  المجــال 
متميــزة من طلبتهــا الذين 
يتمتعــون بكفــاءات عاليــة 
وقادرين على خدمة شعبهم 

بتوليهم أعمالهم.

المذكــرة،  توقيــع  وحضــر 
مديــر العمليــات والتطويــر 
فــي االتحــاد ماجــد ناصــر، 
ومســاعدة رئيــس الجامعة 
آالء  د.  المتابعــة  لشــؤون 
الشخشــير، ومساعد رئيس 
الجامعــة لشــؤون الطــالب 
د. محمــد شــاهين، ومديرة 
دائرة العالقات العامة سالفة 
شــعبة  ورئيــس  مســلم، 
والتراخيــص  االمتحانــات 
الدولية في الجامعة شــادي 
العالقات  ومســؤول  ذيــاب، 
الداخليــة بالجامعــة عوض 

مسحل.

جانب من توقيع االتفاقية.

برنامج زيارات أسرى محافظتي جنين 
وطوباس للشهر الجاري

جنيــن- وفا- أعلن مكتب اللجنــة الدولية للصليب 
األحمــر في جنين، أمــس، برنامج زيارات أســرى 
محافظتي جنين وطوباس، لشــهر شباط الجاري. 
وأوضح المكتب في بيان صحفي، أن زيارة أســرى 
سجن الرملة ستكون في 15 للمعتقلين المرضى، 
وفي 19 للمعتقالت اإلناث، وسجن الدامون/ كرمل 

«عتليــت» في 14 شــباط. وأشــار مكتــب الصليب 
األحمــر إلــى أن زيــارة ســجن «رامون» فــي 12، 
و»مجدو» المجموعة األولى فســتكون الزيارة في 
12، وللقاصرين في 26 منه، والمجموعة الثانية في 
19، والنقب المجموعة األولى في 14، والمجموعة 
الثانية في 21، و»عوفر» للقاصرين فقط في 19.

تقرير حقوقي: االحتالل صعد من 
اعتداءاته بالمنطقة العازلة في قطاع غزة

غــزة- وفا- قال المركز الفلســطيني لحقوق 
اإلنســان امــس إن قــوات االحتــالل صعدت 
من اعتداءاتها ضد المدنيين الفلســطينيين، 

بالمنطقة العازلة في قطاع غزة.
ويطلــق مصطلح المنطقــة العازلــة البرية 
والبحريــة، وفق تقرير حقوقي للمركز، على 
المســاحات مــن األراضــي وفي البحــر، التي 
أعلنتهــا قوات االحتالل وبشــكل منفرد وغير 
قانوني، كمناطــق يحظر الوصول إليها على 
امتداد الحدود الشرقية والشمالية البرية وبحر 
قطــاع غزة، في أعقاب إعــادة تموضع قواتها 
خــارج أراضيه عــام 2005. وجــاء في تقرير 
المركز، إنه خالفاً لقواعد القانون اإلنســاني 
الدولــي، منعت تلــك القوات ســكان القطاع 
المدنييــن من الوصول إلــى ممتلكاتهم فيها 
وحظرت على صيادي القطاع دخولها والصيد 
فيهــا. وتختلف مســاحة ومســافة «المناطق 
العازلــة» بين فترة وأخرى وفقاً لقرار القوات 
المحتلة، دونما اعتبار لقواعد القانون الدولي 

بحظــر إجــراء أي تغييــرات علــى األراضــي 
المحتلــة. وتمتــد المنطقــة العازلــة ليصــل 
تأثيرها لمســافة ما بين 100 متر إلى 1500 
متر في بعض مناطق حدود القطاع الشرقية 
البرية، فيما تتراوح بين أكثر من 3 أميال إلى 
9 أميال بحرية في بحر غزة، وفقاً لما تســمح 

به القوات المحتلة.
وأوضــح المركز أن التطــورات الميدانية التي 
يتابعها تشير إلى أن قوات االحتالل قد صعدت 
من اعتداءاتها ضد المدنيين الفلســطينيين، 
بمن فيهم المزارعون والصيادون، ومنعتهم 
من الوصول اآلمن وبحرية إلى أراضيهم وإلى 
مناطق الصيد، وهو ما يمثل انتهاكاً لحقوقهم 
وفق المعايير الدولية لحقوق اإلنسان، بما في 
ذلك حقهم في األمن والســالمة الشــخصية 
وحمايــة ممتلكاتهــم، وحقهــم فــي العمل، 
والحق في مستوى معيشي الئق، والحق في 
أفضل مســتوى من الرعايــة الصحية يمكن 

الوصول إليه.

مستوطنون يستبيحون
 محاصيل المواطنين في األغوار

طوباس- وفا- استباح مستوطنون، أمس، محاصيل المواطنين 
في خلة حمد  باألغوار الشمالية من خالل رعي أغنامهم لها.

وأفاد الناشــط الحقوقي عارف دراغمة، بأن مستوطنين قاموا 
برعي أغنامهم في أرض مزروعة بالحمص في خلة حمد، تعود 

للمواطن محمد صبيح.
وفي ســياق متصل، ذكر دراغمة أن جسما مشبوها انفجر في 
منطقة الساكوت أدى لبتر قدم بقرة تعود ألحد المزارعين في 

المنطقة.

وفد من محافظة جنين يطمئن على المعتقل 
الجريح محمد مبروك جرار في مستشفى العفولة

بعد أن تم نقله للعالج بسبب 
وتمنــى  إصابتــه.  خطــورة 
أبو الرب والســعدي لألســير 
جرار الشــفاء العاجل ولكافة 
يتم  وأن  المرضى،  األســرى 
األســرى  جميع  عن  اإلفــراج 
فــي القريب العاجــل وإنهاء 
معاناتهم  وتبييض السجون.

وكان جــرار اعتقل في إطار 
حملــة االعتقــاالت التي قام 
بهــا جيــش االحتــالل خالل 
مالحقته للشهيد أحمد جرار، 
األســبوع  استشــهد  الــذي 
الماضي في عملية عسكرية 
فــي بلــدة اليامــون. وطالت 
حمالت االعتقال التي نفذها 
جيش االحتالل في محافظة 
جنين عددا كبيرا من الشبان، 

خاصة أبناء عائلة جرار.

جنين– الحياة الجديدة- زار 
نائب محافظ جنين كمال أبو 
الــرب، ومســاعده المهندس 
المعتقل  الســعدي،  منصور 
مــن  جــرار  محمــد  مبــروك 
بلــدة برقين الــذي يرقد في 
مستشــفى العفولــة داخــل 
أراضي الــــــ 48 بعد تعرضه 

إلصابات خطيرة بعد تعرضه 
لهجوم أحد الكالب البوليسية 
جيــش  لقــوات  المرافقــة 
االحتــالل أثنــاء اعتقاله من 
قبل جنود االحتالل في الثالث 
من شباط الحالي وهو رهن 
االعتقال حاليا. وأفاد الوفد أن 
المعتقل جرار يتماثل للشفاء 

االحتالل ينقل األسير أشرف راضي إلى الزنازين
رام اهللا- الحيــاة الجديدة- قال نادي األســير، إن إدارة معتقل 
«النقب الصحراوي»، نقلت المعتقل المضرب عن الطعام أشرف 
راضي (40 عاماً) إلى الزنازين. وذكر نادي األســير أن المعتقل 
راضي وهو من رام اهللا شرع بإضرابه عن الطعام منذ ستة أيام 
رفضاً العتقاله اإلداري، علماً أن األمر اإلداري الصادر بحقه هو 
األمر األول ومدته ستة شهور.  يشار إلى أن معتقل آخر مضرب 
عن الطعام وهو رزق رجوب من مدينة دورا في محافظة الخليل 

الذي شرع بإضرابه منذ سبعة أيام رفضاً العتقاله اإلداري.


