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دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي
بلدية قلقيلية

إعالن تمديد طرح عطاء
توريد وتركيب وتشغيل  
(انظمة خاليا الشمسية)
Q.M09 /01 /18 رقم

     تعلــن بلدية قلقيلية عــن تمديد طرح عطاء بالظرف المختوم لتوريد 
وتركيب وتشغيل ( محطات للطاقة الشمسية ) في عدة مدارس في المدنية 
بقدرة اجمالية «1MW» على ان يكون الدفع حسب التأجير التمويلي، رقم 
Q.M.09/18/01، حتــى تاريخ 2018/03/14م من يوم االربعاء الســاعة 
12 ظهــرا ، فعلــى الشــركات والهيئــات المعنية بالتقدم للعطــاء مراعاة 

الشروط التالية:
1. يمكــن للمعنيين بالتقدم للعطاء الحصول علــى المعلومات واالطالع 
على وثائق العطاء في وحدة المشتريات والعطاءات في بلدية قلقيلية  ، 
ولالستفسار االتصال على هاتف 2940014 09 / فاكس 2941403 09 ، 
أو التحدث مع م. محمود شريم على الرقم  0598-932868 خالل ساعات 

الدوام الرسمي وذلك ابتداء من تاريخ نزول هذا اإلعالن.
2. أن يقــدم المتقــدم بالعــرض كفالــة دخــول عطاء  بقيمــة( 30000) 
دوالرعلى شــكل شــيك بنكي مصدق أو بكفالة بنكية ســارية المفعول 
لمــدة ال تقل عــن( 120 ) يوماً من تاريخ فتح مظاريف العطاء ، وال تقبل 

الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.
3. أن يكون المتقدم للعطاء مرخصاً لمزاولة المهنة من الجهات الرسمية 

ذات العالقة مع ارفاق الوثائق التي تثبت ذلك .
4. يجــب أن تكــون العروض ســارية المفعول لمدة انتهاء فترة الســداد ، 
وترفع لبلدية قلقيلية قبل الساعة  12:00 من ظهر يوم االربعاء الموافق 

2018/03/14م .
5. يعتبــر هــذا اإلعالن جزءاً مــن وثائق العطاء ، حيث يتــم اإلحالة على 

العرض األفضل بعد التقييم الفني والمالي.  
باحترام

رئيس بلدية قلقيلية 
د. «محمد هاشم «المصري

2/26 د

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي رام اهللا

رقم الملف: 646/ج/2018

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام اهللا
يعلن للعموم بأنه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي رام اهللا: -1السيد : عبداهللا عيسى فرح بكر بصفته 
وكيل عام بموجب الوكالتين رقم 2017/23488 تاريخ 2017/12/3 و2017/23854 تاريخ 2017/12/6 
كالهما عدل رام اهللا  -2 فيصل صالح محمود رموني بصفته وكيال عاما بموجب الوكالتين تصديق 
وزارة العــدل رقــم 622و623 تاريخ 2018/2/5  وذلك بمعاملة بيــع على قطعة االرض رقم 53 من 
حوض رقم 7 من أراضي رمون فمن له أعتراض التقدم باعتراض الى دائرة التسجيل خالل عشرة ايام 
من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراءت المعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.

اســم الموكل: زهى عبدالحميد أســمر وماجده صالح محمود أسمر ونجالء عماد أحمد االسمر، باسمه 
وأسماء وصفاء بنات عماد أحمد االسمر

اسم الوكيل: عبداهللا عيسى فرح بكر، فيصل صالح محمود رموني

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

2/26 د

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي رام اهللا

رقم الملف: 3829/ج/2018

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام اهللا
يعلن للعموم بأنه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي رام اهللا: السيد : 1. إبراهيم عبد اهللا عيسى بكر 
بصفته وكيال خاصا بموجب الوكاله رقم 2015/2380 تاريخ 2015/11/26 عدل رام اهللا والمعطوفه 
علــى الوكالة العامه رقــم 2011/8640 تاريخ 2011/6/1 عــدل رام اهللا والوكالة العامة رقم 2570 
تاريــخ 2011/6/1 تصديــق وزارة العــدل والوكالة الخاصة رقــم 2014/19193 بتاريخ 2015/9/25 
عدل رام اهللا والوكالة العامة رقم 2007/411 تاريخ 2007/1/21 عدل رام اهللا والوكالة العامة رقم 
2006/8788 تاريــخ 2006/7/30 عدل رام اهللا. 2. هاني هاشــم قاســم كحلــة بصفته وكيل دوري 
بموجــب وكالة رقم 2008/1548 بتاريخ 2008/2/12 عدل رام اهللا. والمعطوفة على الوكالة العامة 
رقم 1998/1513 بتاريخ 1998/3/11 والوكالة العامة رقم 1997/7999 بتاريخ 1997/12/31 عدل 
رام اهللا والوكالة العامة رقم 1998/10185 بتاريخ 1998/12/16 عدل رام اهللا والوكالة العامة رقم 

1998/10179 بتاريخ 1998/12/16 عدل رام اهللا.
3. عبد اهللا عيسى فرح بكر بصفته وكيل دوري بموجب الوكالة الدورية رقم 2009/10425 بتاريخ 
2009/8/5 والمعطوفــة علــى الوكالة العامة رقــم 2009/9660 بتاريــخ 2009/7/23 عدل رام اهللا 
والوكالــة العامة رقم 2007/178 بتاريخ 2007/1/13 عدل رام اهللا والوكالة العامة رقم 2007/183 
بتاريــخ 2007/1/13 عــدل رام اهللا وبموجب الوكالة الدورية رقــم 2008/1353 بتاريخ 2008/2/12 
عدل رام اهللا والمعطوفة على الوكالة العامة رقم 2007/13288 بتاريخ 2007/11/12 عدل رام اهللا 
والوكالة العامة رقم 2007/12819 بتاريخ 2007/10/13 عدل رام اهللا والوكالة العامة رقم 24 بتاريخ 
2008/1/3 تصديــق وكالة العدل والوكالة العامة رقم 117/2007/1753 بتاريخ 2007/11/21 عدل 
اريحــا والوكالة العامة رقم 2007/1589 /116 بتاريــخ 2007/9/12 عدل اريحا والوكالة العامة رقم 

2007/10991 بتاريخ 2007/9/11 عدل رام اهللا.
وذلك بمعاملة بيع على قطعة االرض رقم 24 من حوض رقم 10  من أراضي رمون. فمن له أعتراض 
التقدم باعتراض الى دائرة التسجيل خالل عشرة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم 

السير باجراءت المعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل: ربحية اسماعيل محمد ثبته، فهمية وفهيمة وأحمد ابناء موسى محمد القفارعة، صبحة 
عبد الجواد محمد فرحات، محمود وشفيقة وزهيرة ورفيعة وغالب محمد وربحي ومنال وموسى ورفعت 
ابناء راغب موســى القفارعة، عمر وخالد وســميرة و وضحة (جميلة) ابناء فرح موسى الكفارعة، عبد 
اهللا وعماد ورياض ورحاب وميثال ابناء احمد عطا اهللا القفارعة، نعمة عبد اهللا احمد كفرعاني، رمزي 
وجيهان ابناء عبد اهللا احمد القفارعة، نيفين وصابرين بنات ربحي احمد القفارعة، نجية موسى حمد 

القفارعة، نضال ونبيل ابناء مجاهد موسى القفارعة.
اسم الوكيل: نبيه يوسف صالح كحلة ، فاطمه نبيه يوسف كحلة  فاتن محمد خليل قراوي، احمد نبيه 

يوسف كحلة، عبد اهللا عيسى فرح بكر ، هاني هاشم قاسم كحلة

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

2/26 د

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

2/26 د
دائرة تنفيذ رام اهللا

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا 
في الملف التنفيذي رقم 2016/7807

الى المحكوم عليه/عليها : باســل ســعيد درويش كحله / ميدان المنارة عمارة لؤلؤة الطابق الثاني / 
مجهــول محــل اقامة حاليا  نعلمك أن المحكوم له : بنك االســكان للتجارة والتمويل / وكيله المحامي 
حســام أتيرة انــه قد تم تجديد االجراءات في الملف التنفيذي المرقــوم أعاله حيث ان المحكوم له قد 
حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ حكم محكمة صلح حقوق رام اهللا فى الدعوى رقم (2015/3002) 
الصــادر بتاريــخ (2016/4/12)والقاضي ((بالزام المحكوم عليه بدفع مبلــغ وقدره (3133.070دوالر) 
للمدعية وتضمينه الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة )) باالضافة الى مبلغ (135.5شيكل 
) بدل رسوم دائرة التنفيذ حالة ومستحقة االداء ، لذا يتوجب عليك أنت و / أو من تنيب مراجعة دائرة 
التنفيذ خالل اسبوعين من نشر هذا االعالن و بعكس ذلك سيتم السير باجراء التنفيذ حضوريا بحقك 

وعلى ذلك تم اجراء تبليغك بالنشر حسب االصول والقانون .

مأمور التنفيذ / إياد مشهور 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

2/26 د

2/26 د

2/26 د

محكمة صلح طولكرم

الرقم: 2018/104 حقوق صلح طولكرم

محكمة صلح طولكرم

الرقم: 2017/1259 حقوق صلح طولكرم

محكمة صلح طولكرم

الرقم: 2017/1049 حقوق صلح طولكرم

مذكرة دعوى صادرة عن محكمة صلح طولكرم في 
الدعوى المدنية رقم  2018/104 حقوق صلح طولكرم 

لتبليغ المدعى عليه   بالنشر
الــى المدعــى عليــه   :  « عزت رباح الحاج موســى حســين  « من طولكرم – ســفارين ومجهول محل 

االقامة حاليا . 
يقتضي عليك الحضور الى محكمة صلح طولكرم يوم 2018/3/11 الســاعة التاســعة صباحا للنظر 
فــي الدعــوى المدنيــة  رقم 2018/104 حقوق صلــح طولكرم والتي أقامها عليك المدعي :  موســى 
رباح موسى حسين بواسطة وكيلته المحامية سائدة السفاريني / ومرفق صورة عن الئحة الدعوى و 

وموضوعها : ملكية ومنع معارضة في عقار قيمتها  الف دينار اردني
 يمكنــك الحضــور الى قلم المحكمة شــخصيا أو ارســال وكيال عنك  لالطالع علــى تفاصيل الدعوى 
وعمــال باحــكام المادة رقــم  62 من قانون أصــول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ رقم 2 لســنة 
2001 يقتضي عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمســة عشــر  يوما من تاريخ تبلغك بالنشر وبخالف 

ذلك تجري محاكمتك حضوريا .

رئيس قلم حقوق محكمة صلح طولكرم / رائد زيدان

مذكرة دعوى صادرة عن محكمة صلح طولكرم في 
الدعوى المدنية رقم   2017/1259 حقوق صلح طولكرم 

لتبليغ المدعى عليهم  بالنشر
الى المدعى عليهم   : فريده عبد الفتاح إبراهيم ابو قرص وامل عمر عبد الفتاح ابو قرص وســهيله 
سليمان احمد خضر ومنتهى سليمان احمد خضر وسهام سليمان احمد خضر وسالفه سليمان احمد خضر 
طولكــرم / عنبتــا ومجهولين محل اإلقامة حاليا ، يقتضي عليكم الحضور الى محكمة صلح طولكرم 
يوم  5/ 2018/3 الساعة التاسعة صباحا للنظر في الدعوى المدنية  رقم   2017/1259 حقوق صلح 
طولكرم والتي أقامها عليكم المدعي : اســامه جميل إســماعيل برهم   من طولكرم بواســطة وكيله 
المحامي/ غيث ثابت ، مرفق نسخة  عن الئحة الدعوى   وموضوعها ازالة شيوع قيمتها الف دينار أردني.

 يمكنكــم الحضور الى قلم المحكمة شــخصيا أو إرســال وكيال عنكم لالطــالع على تفاصيل الدعوى 
وعمــال باحــكام المادة رقــم  62 من قانون أصــول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ رقم 2 لســنة 
2001 يقتضي عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر  يوما من تاريخ تبلغكم بالنشر وبخالف 

ذلك تجري محاكمتكم حضوريا .

رئيس قلم حقوق محكمة صلح طولكرم / رائد زيدان

مذكرة دعوى صادرة عن محكمة صلح طولكرم في 
الدعوى المدنية رقم  1049 /2017 حقوق صلح طولكرم 

لتبليغ المدعى عليهم  بالنشر
الى المدعى عليهم   : -1 امينه احمد مصطفى ســالمه -2 شمســه احمد مصطفى سالمه  -3 مهدية 
احمد مصطفى سالمه -4 نهاء احمد مصطفى سالمه وجميعهم من عنبتا / طولكرم    ومجهولوا محل 
اإلقامة حاليا ، يقتضي عليكم الحضور الى محكمة صلح طولكرم يوم  3/25 /2018 الساعة التاسعة 
صباحا للنظر في الدعوى المدنية  رقم   2017/1049 حقوق صلح طولكرم والتي أقامها عليكم المدعون 
:-1  نزار احمد مصطفى سالمه و-2 مصطفى احمد مصطفى سالمه و-3 عبد السالم احمد مصطفى 
ســالمه وجميعهم من عنبتا / طولكرم بواسطة وكيلتهم المحامية سائدة السفاريني والمحامي علي 
رجا ومرفق صورة عن الئحة الدعوى . وموضوعها ازالة شيوع .   يمكنكم الحضور الى قلم المحكمة 
شخصيا أو ارسال وكيال عنكم لالطالع على تفاصيل الدعوى وعمال باحكام المادة رقم  62 من قانون 
أصــول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001 يقتضي عليكم تقديم الئحة جوابية خالل 

خمسة عشر  يوما من تاريخ تبلغكم بالنشر وبخالف ذلك يجري محاكمتك حضوريا .

رئيس قلم حقوق محكمة صلح طولكرم / رائد زيدان

فقد هوية
طولكــرم-      أعلــن انــا عــوده مصطفــى عوده الحيــن عن فقدان هويتي الشــخصية تحمــل الرقم : 

فقد جواز سفر850988254   الرجاء ممن يجدها ان يسلمها الى اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر . 
أعلن انا طارق عبد الرحمن بكر خريشــي عن فقدان جواز ســفري الذي اجهل رقمه واحمل هوية رقم 

854756988   الرجاء ممن يجده ان يسلمه الى اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر . 

قلقيلية: «القدس المفتوحة» تنظم ملتقى اإلبداع الطالبي الثالث
قلقيلية - الحياة الجديدة - نظمت جامعة القدس 
المفتوحــة في فرع قلقيلية أمس، ملتقى اإلبداع 
الطالبي الثالث تحــت رعاية رئيس مجلس أمناء 
الجامعة رئيس المجلــس األعلى لإلبداع والتميز 
المهندس عدنان سمارة، وعقد الملتقى عبر نظام 
الربط التلفزيوني (الفيديو كونفرنس) مع مكتب 

نائب رئيس الجامعة لشؤون قطاع غزة.
وطالب سمارة، الطلبة بالتعاون مع المجلس األعلى 
لإلبداع والتميز، ألنه يحتضن كل المشــاريع التي 
يمكن أن تنتج شــيئا يخدم أبناء شــعبنا، كما يوفر 
المجلس إمكانية دعم هذه المشاريع ماديا وإرسال 
الطلبة للمشاركة في الملتقيات اإلبداعية العالمية.

وأكــد محافــظ قلقيلية رافع رواجبــة أن قلقيلية 
تحتاج إلى جهد اســتثنائي لتســليط الضوء على 
واقعها نظرا الستهدافها استيطانيا، ما ولد واقعا 
معقدا في ظل سياســة الحصار المفروضة على 
المحافظة، مشــيرا إلى أن شــعبنا لديه مشــروع 
واحــد ووحيد هــو الخالص مــن االحتــالل وبناء 
الدولة بعاصمتها القدس، وســيواصل العمل من 
أجل تحقيق أهداف مشروعنا الذي نسى للوصول 
إليه، فاعالن الرئيس األميركي دونالد ترمب منح 
القــدس للمحتلين لــن ينجح، فالقدس للشــعب 

الفلسطيني وستبقى كذلك.
وقــال رئيس الجامعــة يونس عمــرو إن القدس 
المفتوحــة وجهــت أعينها نحــو البحــث العلمي، 
فقــرر مجلس األمناء أن يخصص موازنة لرعاية 
البحوث، وأنشأت عددا من مراكز البحوث العلمية، 
وخدمة أوجدت األرضية البحثية للبحث العلمي في 
الجامعة وفي المجتمع، عبر تشجيع أعضاء الهيئة 
التدريســية للقيــام بالبحوث المطلوبــة وتوفير 
منصات البحث والنشر، ونبهت للمسار الثاني وهو 
بحوث الطلبة وأوجدت مسار الطالب الفلسطيني 
الباحــث والمتميز وحصلت الجامعة على عدد من 

الجوائز في منتديات عربية وعالمية ذات شأن.
وأوضــح عمــرو، أن الملتقى اإلبداعــي الطالبي 
الثالث يعكس اهتمام الجامعة بطلبتها الباحثين، 
داعيــا الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس لبذل 
أقصى الجهود لتركيز البحث العلمي في الجامعة 
وتشــجيعه بشــكل يســهم في رفعــة الباحثين 

والجامعة.
وأشار إلى أن الجامعة تواجه تحديات كبيرة، وهي 
جامعة  قادرة على الصمود والتميز والوصول إلى 
األهداف التي تســعى للوصول إليها، وســتواصل 
العمــل لتثبيــت أبناء شــعبنا فــي أرضنــا ليبقوا 
مرابطين في فلسطين حتى النصر على االحتالل، 
بتوفير التعليم وسبل الحياة الكريمة ألبناء شعبنا 

للبقاء فوق أرضهم.
وأشــار عميــد البحــث العلمــي ورئيــس اللجنــة 
التحضيريــة عــن الملتقى حســني عــوض، إلى 
أن تطــور البحــث العلمــي فــي جامعــة القدس 
المفتوحة شهد انطالقة كبيرة انعكست أصداؤها 
علــى الجامعة والوطن كله بتوجيهات من رئيس 
الجامعة ومجلس أمناء الجامعة وبجهود المخلصين 

في العمل والتخطيط السليم للوصول إلى الرقي 
والتميــز فــي البحــث العلمــي فــي جامعتنا على 

المستوى المحلي والعالمي.
وقــال: إن الجامعة أصدرت مجموعة من المجالت 
العلميــة المحكمــة ما يســهم في نشــر االعمال 
الفكرية للباحثين وإيصالها للعالم وإبراز الجامعة 
عالميــا، وحصول تلك المجــالت على اعتراف من 
مؤسسات اكاديمية دولية ليصدح اإلنجاز العلمي 
لجامعة القدس المفتوحة في العالم، مشيرا إلى 
أن عدد الكتب التي قام بتأليفها ونشــرها أعضاء 
هيئة التدريس في الجامعة خالل العام المنصرم 
قــد بلــغ 27 كتابا، وعــدد االبحاث المنشــورة في 
مجــالت عالمية بلغ 259 بحثا، وشــارك نحو 130 
باحثا من الجامعة فــي مؤتمرات دولية وعالمية، 
وتــم إنشــاء مراكز بحثيــة في الجامعــة حظيت 
باهتمام ودعم من رئاسة الجامعة ومجلس أمنائها 
بصفتها أحد أهم ركائز البحث العلمي وغدت اآلن 

حقيقة واقعة تمارس عملها بكل جد واجتهاد.
وقال: إن الملتقى ترشــح لــه 39 بحثا اجتاز منها 
التحكيم 20 مشروعا تم عرضها لتكريم أصحابها.

وقالــت الطالبة أمال شــواهنة فــي كلمة الطلبة 
المتفوقيــن: إن جامعة القــدس المفتوحة جاءت 
لتكــون النور لطلبتها وتدعــم اإلبداع والمبدعين 

وترتقي بالمواهب الشابة وترعى المتميزين.
وحضر الملتقى امين ســر إقليــم حركة فتح في 
محافظة قلقيلية محمود الولويل، وقائد المنطقة 
فــي قــوات األمن الوطنــي العميــد الركن مهدي 
ســرداح، ومديرة التربية والتعليــم في محافظة 
قلقيليــة نائلــة فحمــاوي، ومــدراء المؤسســات 
الحكومية والخاصة، والفعاليات الرسمية والشعبية 
بالمحافظة، كما حضر الملتقى من الجامعة: نواب 
الرئيس ومساعدوه ومدراء الفروع وعمداء الكليات 
ومدراء الدوائر والمراكز، وحشد غفير من الطلبة، 
وفي الختام تم توزيع شهادات التقدير على الطلبة 

المشاركين في المؤتمر.

وتخلل الملتقى جلســتان األولى، ترأسها يوسف 
أبــو فارة، فيمــا كان مقرر الجلســة محيي الدين 
حــرارة، وتــم خاللها مناقشــة 5 مشــاريع بحثية 
وهي» التصنيع الرشيق وعالقته بتحقيق الميزة 
التنافســية فــي شــركة القدس للمســتحضرات 
الطبيــة» للطالــب فــراس وائل الحــداد من كلية 
العلــوم اإلدارية واالقتصادية، والمشــروع الثاني 
كان بعنــوان: دور رأس المــال الفكري في تعزيز 
الميزة التنافســية لدى الشركات المزودة لخدمات 
االنترنت في قطاع غزة «دراسة حالة شركة أورنج 
فلســطين» للطالبة رانيا جهاد البطش من كلية 
العلــوم اإلدارية واالقتصادية، والمشــروع الثالث 
كان حــول نظــام البصمــة االلكترونــي للطالبة 
مآثر مأمون شــديد من كلية التكنولوجيا والعلوم 
 CNC Plotter) التطبيقيــة، الرابــع كان بعنــوان
Machine)  للطالــب محمــد عماد زقوت من كلية 
التكنولوجيا والعلوم التطبيقية، والمشروع األخير 
كان حول دور النحل في تحســين وزيادة الكفاءة 
اإلنتاجية في محصولي اللوز والكوســا، للطالبة 

في كلية الزراعة هنادي أمجد موسى.
أما الجلســة الثانية التي ترأســها زياد الجرجاوي 
وكان مقررهــا خالــد دويــكات، عــرض فيهــا 4 
مشاريع إبداعية، أولها حول التوجه نحو الحياة لدى 
األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية في محافظة رفح 
للطالبة آية عبــد الرؤوف البطة من كلية التنمية 
االجتماعية واألسرية، والمشروع الثاني حول واقع 
التدريب الميداني فــي الخدمة االجتماعية: كلية 
غرناطــة أنموذجا، للطالبة تهاليل فهيم عيســى 
من كلية التنمية االجتماعية واألسرية، والمشروع 
الثالث كان بعنوان: «ظاهرة العمل الميداني شمال 
فلسطين» للطالبة ميساء رمزي زايد بكلية العلوم 
التربويــة، والمشــروع الرابع كان حول مســتوى 
مســاهمة معلمي التربية اإلسالمية في تشكيل 
شخصية طلبة المرحلة األساسية العليا، للطالب 

محمد أحمد شيخ العيد بكلية العلوم التربوية.

لقطة من افتتاح ملتقى االبداع الطالبي في قلقيلية

الرئيس يهنئ أمير الكويت
 بالعيد الوطني لبالده

رام اهللا - وفــا - هنــأ الرئيس محمود عباس، 
أميــر دولــة الكويــت الشــيخ صبــاح األحمــد 
الجابــر الصباح، لمناســبة احتفال بالده بعيد 
االســتقالل، وبعيد التحرر، وبالذكرى الثانية 

عشرة لتوليه مهامه الدستورية.
وأعــرب الرئيــس فــي برقيــة التهنئة عن 
تقديــره الهتمام أميــر الكويت وانشــغاله 
الدائم بقضايا أمتنا وجهوده ودعمه األخوي 
لشــعبنا الفلسطيني عبر مسيرته الطويلة 
ونضاله الموصول من اجــل إنهاء االحتالل 
لبالدنا وإقامة دولتنا المســتقلة وعاصمتها 

القدس.

كما بعث الرئيس برقيتي تهنئة، إلى ولي عهد 
الكويت الشــيخ نواف األحمــد الجابر الصباح، 
ورئيس مجلس الوزراء الشــيخ جابر المبارك 

الحمد الصباح، لذات المناسبة.
وأعرب الرئيس عن اعتزازه بالواقف األخوية 
وبالدعــم الثابــت والموصــول الــذي تقدمه 
دولة الكويت على كل المســتويات وفي كافة 
المحافل، لمؤازرة شعبنا في نضاله المشروع 
مــن أجــل حريتــه وإقامــة دولته المســتقلة 
وعاصمتهــا القــدس، مؤكدا ثقته بــأن هذه 
المواقف النبيلة ســتتواصل وتتعزز من أجل 

تحقيق هذا الهدف النبيل.

الهرفي يسلم مسؤوال في الخارجية الفرنسية مبادرة الرئيس للسالم
باريس - وفا - ســلم ســفير فلســطين لدى 
فرنســا ســلمان الهرفي، المدير العام إلدارة 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا في وزارة 
الخارجية الفرنسية، جيروم بونافون، مبادرة 
الرئيس محمــود عباس للتوصل الى ســالم 
عادل ودائم في المنطقة، والتي جاءت بخطابه 
في مجلس األمن الدولي. جاء ذلك خالل لقاء 
الهرفي، ترافقه المستشار األول في السفارة 
هالــة أبو حصيــرة، بالمســؤول الفرنســي، 
أمس، في وزارة الخارجية الفرنسية، بحضور 
مسؤول ملف فلسطين في الخارجية رفائيل 
ديزيند. كما وضع السفير الهرفي، بونافون، 
في صورة آخر ردود االفعال الدولية واإلقليمية 
والمحلية االيجابيــة والمرحبة بهذه المبادرة، 
باعتبارها تخط لنهج جديد في عملية السالم 
التي اثبت النهج األميركي القائم على التفرد 
في رعايتها فشــله التام في التوصل الى حل 
سياســي يضمن الحقوق المشروعة للشعب 
الفلســطيني في دولتــه المســتقلة صاحبة 
الســيادة، والمتواصلــة جغرافيــا بعاصمتهــا 

األبدية القدس.
وأكد بونافون، أن فرنسا تدرس بجدية مبادرة 
الرئيس عباس للســالم، والموقف الفرنسي 

الثابــت مــن ضــرورة التوصــل لحل ســلمي 
للقضيــة الفلســطينية، وموقف فرنســا من 
الوضــع في مدينة القــدس المحتلة، ورفض 
اعالن الرئيس ترمب الذي اعترف فيه بالقدس 
عاصمة إلســرائيل. كما اكد بونافون، تمسك 
فرنســا بحل الدولتين على حــدود الرابع من 

حزيران 1967، وعلى إدانة االستيطان.
وبحــث الطرفــان االجتماع األوروبــي العربي 
المشترك في بروكسل، والذي سيضم وزراء 
خارجيــة االتحــاد االوروبــي، ووزراء خارجية 
اللجنة العربية السداسية، بهدف إنقاذ عملية 
السالم من التدهور الخطير اثر اعالن الرئيس 

ترمب، اعترافه بالقدس عاصمة إلسرائيل.
كمــا بحــث الطرفان الزيــارة المرتقبــة التي 
ســيقوم بها وزيــر الخارجية الفرنســي جان 
ايف لودريان، الى فلســطين، واللقاءات التي 
ســيعقدها هناك في اطار الجهود الفرنسية 
الداعمة لفلسطين. وتم التطرق خالل اللقاء 
الى االجتماع الحكومي الفلسطيني الفرنسي 
المشــترك الثانــي، والذي من المقــرر عقده 
فــي رام اهللا منتصف هذا العــام، والمجاالت 
التي ســيبحثها االجتماع وسبل تعزيز عالقات 

التعاون الثنائية بين فلسطين وفرنسا.

«الخارجية والمغتربين»: قانون التوجه 
للمحاكم اإلدارية اإلسرائيلية فرض تعسفي

رام اهللا - الحيــاة الجديــدة - اعتبــرت وزارة 
الخارجيــة والمغتربيــن، أن مصادقــة اللجنة 
الوزارية لشــؤون التشــريعات في إســرائيل 
على مشــروع قانون صاغته وزيــرة القضاء 
اإلســرائيلية المتطرفــة إيليت شــكيد، الذي 
بموجبه سيحرم الفلسطينيون من التوجه الى 
المحكمة اإلسرائيلية العليا، خاصة في قضايا 
المطالبة بحقوقهم فــي أرضهم، يندرج في 
إطار عديد القوانين العنصرية واالستعمارية 
التوسعية، التي تمررها الحكومة اإلسرائيلية 
بهدف إحكام ســيطرة اليميــن على مفاصل 
الحكم فــي دولة االحتالل، وتســريع عمليات 
نهــب وســرقة وابتــالع ما تبقى مــن األرض 
القانــون  وفــرض  المحتلــة  الفلســطينية 

اإلسرائيلي عليها.
وقالــت الوزارة: إنهــا ترى أن ادعــاءات أركان 
اليمين الحاكم في إسرائيل بأن هذا القانون 

يأتي لـ»تحقيق المساواة» بين الفلسطينيين 
واإلسرائيليين، محض افتراء وكذب، مشيرة 
إلى أن منظومة القضاء في إســرائيل برمتها 
جــزء ال يتجــزأ من منظومــة االحتــالل، وأن 
المســاواة ال يمكــن تحقيقهــا بيــن شــعبين 
أحدهما يحتل اآلخر ويصادر أرضه ويستوطن 

فيها.
وأضافــت أن هذا القانون يهدف الى تشــريع 
االســتيطان، و»شــرعنة» البؤر االستيطانية 
العشــوائية وتعميقها وتوســيعها، وتســهيل 

مصادرة األراضي الفلسطينية الخاصة.
واعتبرت الــوزارة أيضاً، أن مشــروع القانون 
المذكور يندرج في سياق جهود اليمين الحاكم 
فــي إســرائيل الرامية الــى فــرض القانون 
اإلســرائيلي علــى الضفة الغربيــة المحتلة، 
والتعامــل معها كجزء من دولة االحتالل، كما 
أنــه تعميق ممنهــج وخطير لنظــام الفصل 

العنصري في إسرائيل.

تحذير من ارتفاع وتيرة االعتقاالت في صفوف األطفال
رام اهللا - الحيــاة الجديــدة - حــذرت هيئــة 
شؤون األسرى والمحررين، من ارتفاع وتيرة 
االعتقاالت في صفوف األطفال الفلسطينيين، 
حيث أصبحت عمليات اقتحام البيوت من قبل 
جنود االحتالل، والعبث بمحتوياتها وتخريبها، 
وبــث الرعب فــي قلــوب ســاكنيها، واعتقال 
أطفالهــا، نهجــا ثابتــا يمــارس كل يوم في 

بطريقة وحشية وغير إنسانية.
وقالــت الهيئــة، في بيــان أمــس: «ان حملة 
االعتقاالت التي نفذت فجر اليوم (أمس)، في 

قريتي النبي صالح ودير نظام شمال غرب رام 
اهللا، وطالت العديد من األطفال، تكشف مدى 
انحطاط هذه السياسة وهذه الممارسات من 
قبل جنــود االحتالل، الذين تظهر عليهم كل 

مالمح الحقد والعنصرية.
وطالبت الهيئة بالتحرك على كل المستويات 
لفضح هذه الجريمة المستمرة، ودعت اللجنة 
الدوليــة للصليــب األحمر وكافة المؤسســات 
الحقوقية واإلنسانية، إلى تحمل مسؤولياتها 

الكاملة تجاه الشعب الفلسطيني وأطفاله.


