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عبير زياد.. تنفض الغبار عن الحقيقة
القدس المحتلة- وفا- القارئة النهمة والباحثة في تفاصيل كل 
معلومة في مجال التاريخ واآلثار منذ الطفولة، جعلت من هذه 
الدراسة والعمل فيها محورا لحياتها، فالتحقت بدورات وورش 
عمل في مجال اإلرشــاد السياحي، وغدت أول مرشدة سياحية 
في القدس ترتدي الحجاب في عمر السابعة عشرة، عبير زياد.

«عندما أرى مرشــداً إســرائيلياً يجوب القدس المحتلة، ويخبر 
السياح بأن منزال قديما سكنه اليهود منذ سنوات طويلة، رغم 
أنني أعرف أنه في األصل ملك لعائلة فلسطينية، أحس بحجم 
األكاذيب التي تنشــر عن تاريخ بلدي وآثارها، فثقفت نفسي 
والتحقــت بعــدة دورات، حتى أصبحت مرشــدة ســياحية. في 
البدايــة كان األمر صعبــا، إذ يخرج أصحاب المحالت من حولي 
من أماكنهم ليسمعوا ما أقول ويتأكدوا من صدق معلوماتي، 
ومع الوقت أصبح وجودي وعملي عاديا، حتى أنني فتحت الباب 
أمام الفتيات األخريات في مجال اإلرشاد السياحي»، تقول عبير.

بعد الحصول على شــهادة جامعيــة في مجال اآلثار وتطورها 
في عملها، انتقلت عبير زياد من مرشدة سياحية بادئ األمر، 
إلى مديرة للقسم العربي في متحف قلعة داوود في القدس، 
ورغم أن المؤسســة تتبع لسلطات االحتالل، إال أن زياد كانت 
تصر على نقل الصورة الصحيحة لتاريخ القدس والمعلومات 

الحقيقية عن آثارها.
«فــي إحدى المرات أُعطــي الصغار الزائــرون للمتحف صورة 
للقلعة لتلوينها يعلوها علم إسرائيل، من جهتي رفضت هذا 
النشــاط في القســم العربي وفعال لم يمر. منذ البداية كنت 

واضحة في عملي وحاسمة في كثير من األمور».
وشمل عمل عبير في اآلثار عددا من المقاالت والدراسات، التي 
كتبتها في دحض االدعاءات اإلســرائيلية عن الوجود اليهودي 
زمانيــا ومكانيــا من ناحيــة تاريخية فــي القــدس، وترى أن 
لع على العديد من المصادر  الباحث في مجال اآلثار يجب أن يطّ
ووجهات النظر ويقارن بينها، ويكون وجهة نظره، مستنداً إلى 
دليــل علمي أثري أو ديني، بــدل االعتماد على مصادر التوراة 
واإلســرائيليات المنسوبة للدين اإلســالمي في أحيان كثيرة. 
كتابات زياد جعلتها مهددة ومستهدفة بشكل مباشر من قبل 

االحتالل.
تقــول عبير «بعد نشــر عدد من المقاالت والدراســات لحقتها 

مقابــالت تلفزيونيــة، تعرضــت لــي الصحافــة اإلســرائيلية 
بهجوم شــديد، ففي شهر كانون األول 2012، أفردت صحيفة 
«يديعوت يروشــاليم» صفحتها األولى باللون األحمر للهجوم 
علي، باإلضافة إلى ثالث صفحات داخلية. كانت بداية سلسلة 
الهجوم في الصحافة اإلســرائيلية حتى تطور للتطاول على 
الدين اإلسالمي، ووصلت أيضاً إلى دعوات لقتلي، وفي النهاية 
إلى صدور مقالتين ضدي إحداهما لرئيس بلدية االحتالل في 
القدس نير بركات، يطالب بطردي وايقاف عملي في اإلرشاد 

السياحي».
في المســجد األقصــى المبارك، وجــدت زياد مــالذا لها، بعد 
مواقفها الثابتة ضد تشويه تاريخ القدس وطردها من عملها 
في متحف قلعة داوود، فكانت أول إدارية امرأة في المسجد، في 
المتحف أوالً ثم انتقلت إلى المكتبة، ولم تتوقف عن اإلرشــاد 
الســياحي رغم ســحب رخصتها من الجهات اإلســرائيلية، بل 
قدمته مجاناً لزوار المســجد، تزودهم بالمعلومات الصحيحة 

الدقيقة عن عراقة المسجد وأصالة آثار القدس وتاريخها.
تقول عبير «العمل في المســجد األقصــى، بغض النظر عن 
مجــال عملي، يعد حفاظا على المــكان ودفاعا عنه، والتواجد 
في المسجد ليس جديدا علي، فبيت عائلتي يتواجد على بعد 
أمتار من المســجد األقصى، ووجودي هناك مهم بالنسبة لي 

ولكل مقدسي يعتبره ملجأه في كل وقت».
لكن العمل في المســجد األقصى يعنــي تصادماً مع االحتالل 
فــي كل يوم وكل موقف، من الجنــود الباقين عند األبواب، أو 
المستوطنين المقتحمين للباحات من يوم آلخر، وحتى استهداف 

شخصيات بارزة من العاملين في المسجد األقصى.
وعن هذه الصدامات تحدثت عبير من تجربتها الشخصية، «في 
بعــض األيام كنت أنتظر 3 إلى 4 ســاعات على األبواب لحين 
السماح لي بالدخول إلى المسجد، بداعي التأكد من منعي من 
الدخول، حتى في إحدى المرات اعتدي علي بعد ادعاء المجندة 

أنني عندما مررت من بين الجنود كنت بحالة فخر شديد!».
المضايقات واالعتداءات بالضــرب واقتحام منزلها، ومصادرة 
ممتلكاتها وتكســير أغراضهــا وحتى اعتقالها فــي عديد من 
المرات، جزء من حياة عبير زياد في وتيرة متصاعدة منذ أعوام، 
لكــن الهجمة األكبر كانت في عام 2012،. وتقول: في شــهر 

ســبتمبر/ أيلول، كنت أمر من باب المجلس باتجاه عملي في 
المسجد األقصى وقت الظهيرة، بالقرب من جنود تجمعوا في 
المنطقة، هموا باالعتداء علي، لكن وجود شبان في المنطقة 
وقتها ساعدني فحموني وأبعدوني عن الخطر. تكررت الحادثة 
في الشــهر التالي مع نفس مجموعة الجنود، لكن في الثامنة 
صباحا حيث كان المــكان خاليا، ورغم محاولتي االبتعاد إال أن 
 الهروب كان صعبا، فتعرضت لضرب شديد أدى إلى كست يدي
االثنتين، وتعرضت إلصابات في الرقبة ما زال أثرها باقيا إلى 
اليــوم، إضافة إلى ظهري وركبتي، حتــى أنهم خلعوا حجابي 

وسحبوني من شعري.
وتتابع عبير «وجهت إلي التهم فيما بعد، بوجود خمسة شهود 
مــن الجنود، لكن ربــة منزل جريئة من المنطقة صورت جزءاً 
من األحداث، وبتفاعل الناس معي اسقطت عني التهم، لكنني 

أُبعدت عن المسجد األقصى المبارك لمدة أسبوعين».
إيمانا من عبير بأن الصمود في القدس يبدأ بالفرد ويمتد إلى 
المجتمــع، ومن واجبها وغيرهــا تقديم الخدمة والدعم الالزم 
لمــن حولها، خاصة النســاء اللواتي يعشــن ظروفاً اقتصادية 
واجتماعية ســيئة، وانخفاضاً في مســتوى التعليم، وضغوطاً 
جمة جراء ممارسات االحتالل، أنشأت مركز الثوري النسوي في 
منطقة سكنها في القدس عام 2007، ويشمل برامج ثقافية 
وصحية وتثقيفية وبرامج التمكين االقتصادي، وكيفية التعامل 

مع الحياة في القدس، إضافة الى برامج األطفال.
عبير، األم ألربع أطفال، ترى أن األم المقدسية تعيش التناقض 
في تربية أبنائها، فمطلوب منها مواجهة االحتالل وتربية أبنائها 
على القوة والتمرد وأن يتقبلوا كل الظروف من حولهم، ولكن 
أن يطيعوا أهلهم ويمتثلوا ألمرهم. مطلوب من األم أن تساند 
أبناءها وتحميهم، رغم عدم قدرتها على حمايتهم من االعتقال 
أو من هدم البيوت أو اعتداءات المستوطنين في الشارع، وأن 
ترســلهم إلى المدرســة، مع الخوف المســتمر من خطفهم أو 

االعتداء عليهم.
تســتذكر عبير موقفــا مع ابنتها الكبــرى، ال تدري إن كانت 
تعتبــره مضحــكاً أم مبكيــاً، «في العــام 2015 كانت قوات 
االحتالل تهــدم المنزل وتحطم محتوياتــه، وعندما وصلوا 
إلى غرفة ابنتي الكبرى كســروا مكتبها وأشياءها، بينما أنا 

 كنت مكبلة باألصفاد. أرادت ابنتي أن تقول شيئاً، اعتقدت
أنها ستعلق على تدمير أشيائها، لكنها قالت لي وهي تمسك 
كتابهــا بيدها: مســألة الكيمياء هــذه ال أفهمها، كأنها تنكر 

وتهرب مما يحدث».
 لكــن عبير في نفــس الوقت، تقول: الحياة فــي القدس تحد
واســتمرار، رغــم االعتداء واالعتقال وهــدم البيوت من خالل 
أسلوب الضحك، نعتمده جميعاً في أصعب المواقف وقت اإليقاف 
والتفتيش واالعتقــال، ونحول كل موقف إلى نكتة. إنها آلية 

الدفاع الوحيدة المتوفرة لالستمرار في الحياة.
عبير زياد المقدسية المتسلحة بالعلم والثقافة، والتي تؤكد 
أن لهــا دوراً كبيراً في مدى وعي الفــرد وقدرته على مقاومة 
لالحتــالل، وقدرتــه على الصمــود، وترى أن دورهــا وكل واع 
أن يحافظــوا على التعليم والثقافة، ومســاعدة المجتمع على 
اكتساب آلية والمنطق والتفكير وتقدير األمور وكيفية التصرف 

مع الظروف، انطالقاً من األسرة إلى المجتمع.
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االدارة العامة لتسجيل االراضياالدارة العامة لتسجيل االراضياالدارة العامة لتسجيل االراضي

إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة 
لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات (   146  / 2018 )

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد : 
-1زهير احمد حمدان أبو العوف من سكان غزة هوية رقم 926140732

-2ايمان زهير احمد عبد العال من سكان غزة هوية رقم 900525981
 بصفته وكيال عن : امل زهير اليازجي وميسر زهير احمد بكر زغرة ( أبو العوف ) وهبة زهير احمد 

بركات ( أبو العوف ) 
بموجب وكالة رقم :19753 / 2012 الصادرة عن غزة + 3228 / 2011 الصادرة عن السويد

          موضوع الوكالة :  إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 1743 قسيمة 55 المدينة بيت الهيا

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات خالل 
مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح 

المعاملة . التاريخ : 6/ 3 / 2018م

مسجل أراضي غزة / أ. عصام الحمارنة

إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات (  145   / 2018 )

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد : 
-1جهاد حسن محمد الشنطي من سكان غزة هوية رقم 917400368

-2رئيسة حسن محمد أبو ديب من سكان غزة هوية رقم 801035486
 بصفته وكيال عن : احمد حسن محمد الشنطي وسناء حسن محمد الشنطي وسعاد حسن محمد يوسف 

بموجب وكالة رقم :1617 / 2017 الصادرة عن القاهرة 
          موضوع الوكالة :  إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة  978   قسيمة  148  المدينة جباليا
 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات خالل 
مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح 

المعاملة . التاريخ :6 / 3 / 2018م

مسجل أراضي غزة / أ. عصام الحمارنة

إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات (   147  / 2018 )

يعلــن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســيد : محمد شــفيق 
عبــد العزيــز اربيع من ســكان غزة هوية رقــم 920915253  بصفته وكيــال عن : نزار 

إبراهيم محمود اربيع 
بموجب وكالة رقم : 9892 / 2011 الصادرة عن السعودية

          موضوع الوكالة :  إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة   1740  قسيمة  38  المدينة بيت الهيا

 فمــن له أي اعتراض بهذا الشــأن عليــه التقدم باعتراضه إلــى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك سوف 

يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة . التاريخ :6 /3  / 2018م
مسجل أراضي غزة / أ. عصام الحمارنة
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السلطة القضائية

3/6 د
محكمة صلح رام اهللا

الرقم: 2017/815 مدني

مذكرة دعوى مدعى عليها بالنشر  صادرة عن محكمة 
صلح رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2017/815 

الى المدعى عليهم: 1 - نجاح عودة حســين قرعان 2 - عماد فايز مشوشــر القرعان 3 - ســناء فايز 
مشوشــر القرعــان 4 - وفــاء فايز مشوشــر القرعان 5 - نداء فايز مشوشــر القرعــان 6 - فداء فايز 
مشوشــر القرعان 7 - نادية فايز مشوشــر القرعان 8 - منال فايز مشوشــر القرعان 9 - نهاية فايز 
مشوشــر القرعان 10 - ماهر شــاكر مشوشر حمدان 11 - (عائشة) الملقبة بروز علي اسماعيل جاد 
اهللا 12 - منى انور اســماعيل ابراهيم احمد 13 - نادر نادر شــاكر حمدان 14 - رندة شــاكر مشوشر 
حمدان 15 - ريما شاكر مشوشر حمدان 16 - سيرين شاكر مشوشر حمدان 17 - ديانا شاكر مشوشر 

حمدان 18 - جويس شاكر مشوشر حمدان. 
يقتضي حضوركما الى محكمة صلح رام اهللا يوم (2018/4/22) الســاعة التاســعة صباحا للنظر في 
الدعوى المدنية رقم 2017/815 التي اقامها عليكما المدعي عمر فايز حمدان بواسطة وكيله المحامي 

عطااهللا التميمي بدعوى موضوعها قسمة وازالة شيوع وجاء في أسباب الدعوى ما يلي: 
1 - يملك المدعي مع المدعى عليهم على الشــيوع كامل قطعة االرض رقم (39) حوض رقم (15) 

المعروف ب قرطيس الغربي من اراضي مدينة البيرة. 
2 - يملــك المدعــي ما مقداره اربعة عشــر حصة من اصل مائة وســتة وســبعون حصــة في العقار 

الموصوف اعاله. 
3 - يملك المدعى عليهم مجتمعين ما مقداره (162) حصة من اصل (176) حصة في قطعة االرض 

المشار اليها اعاله. 
4 - المدعى عليها االولى مالكة بصفتها الشــخصية ومســجل باســمها (11) حصــة من اصل (176) 

حصة في العقار الموصوف. 
5 - المدعى عليه الثاني بصفته الشــخصية مالك ومســجل باسمه (14) حصة من اصل (176) حصة 

في العقار الموصوف. 
6 - المدعى عليهم من الثالثة وحتى التاسعة بصفتهم الشخصية مسجل باسم كل منهم (7) حصص 

من اصل (176) حصة في العقار الموصوف. 
7 - المدعى عليهم العاشــر والحادية عشر والرابعة عشر والخامسة عشر والسادسة عشر والسابعة 
عشر والثامنة عشر يملكون بصفتهم االرثية لحصص مشاعية في االرض المذكورة اعاله بموجب 
حجــة حصر االرث رقم (143/77/129) الصادرة من المحكمة الشــرعية فــي رام اهللا والبيرة بتاريخ 

 .(1990/8/23)
8 - المدعى عليهم الحادية عشر والثانية عشر والثالث عشر بصفتهم االرثية يملكون بموجب حجة 
حصــر االرث ســجل (342) صفحــة (11) عدد (378) الصــادرة عن محكمة رام اهللا الشــرعية بتاريخ 

(2007/9/17) يملكون حصص مشاعية في قطعة االرض المذكورة اعاله. 
9 - لقد طالب المدعي المدعى عليهم مرارا وتكرارا باجراء القسمة الرضائية فيما بينهم اال ان طلبه 

كان يقابل بالرفض وتعذر القسمة الرضائية فيما بينهم. 
10 - ان المدعي يرغب في اجراء القسمة وازالة الشيوع فيما يتعلق بقطعة االرض الموصوفة اعاله 
وفقا لحصته في العقار المذكور حفاظا على حقوقه اال ان القسمة الرضائية متعذرة بين الشركاء. 

ويمكنكما الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى ويتوجب عليكما تقديم الئحة جوابية 
خالل خمســة عشر يوما من تاريخ تبليغكما بالنشــر باحدى الصحف المحلية عمال بأحكام المادة 62 
من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة (2001) واذا لم تحضرا أو ترسال وكيال 

عنكما سوف يتم السير في الدعوى وفق القانون. 

خضر ابو تمام / رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا 

فقد هوية
أعلن أنا مجاهد زهير محمد حماد عن فقد بطاقة الهوية الشــخصية التي تحمل الرقم 402675169 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
أعلن أنا معاذ محمد حســن طالب عن فقد بطاقة الهوية الشــخصية التي تحمل الرقم 859931925 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

3/6 د
محكمة صلح رام اهللا

الرقم: 2018/188 مدني

مذكرة دعوى مدعى عليها بالنشر  صادرة عن محكمة 
صلح رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2018/188 

الى المدعى عليه: اياد احمد حسن مصلح / البيرة 
يقتضي حضورك الى محكمة صلح رام اهللا يوم 2018/5/2 الساعة التاسعة صباحا للنظر في الدعوى 
المدنية رقم 2018/188، التي اقامها عليك المدعي فوزي حسين حسن جودة العابد بواسطة وكيله 
المحامــي دعــاء المصــري / رام اهللا بدعوى وموضوعها تخليــة مأجور أجرته الســنوية 2400 دوالر 
امريكي ومطالبة ببدل اجرة مبلغ وقدره 6600 دوالر امريكي وجاء في أسباب الئحة الدعوى ما يلي: 
1 - المدعى عليه مسأجر لدى المدعى لشقة سكنية وهي عبارة عن غرفتين وحمام صغير والمقامة 
علــى قطعــة االرض رقم (57) من الحــوض رقم (28) المدينة حي الــراس الطاحونة رقم (26) من 
اراضي مدينة البيرة بموجب عقد االيجار موقع بين الطرفين بأجرة سنوية مقدارها الفان واربعمائة 

دوالر امريكي (2400 $) تدفع 200 دوالر شهريا. 
2 - لقد تراكم في ذمة المدعى عليه اجرة مستحقة قدرها (6600 دوالر امريكي) استحقت عن ثالث 
ســنوات لم يدفعها وكانت قد تراكمت لتخلفه عن دفع اجرة اال شــهر 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 
+ 10 + 11 + 12 من العام 2015 وعن االشــهر 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 

11 من عام 2016 وايضا كامل سنة 2017. 
3 - تم اخطار المدعى عليه مرتين بوجوب دفع ما ترتب في ذمته من اجرة مستحقة اال انه تمنع عن 
ذلك دون وجه حق ودون اي مسوغ قانوني وكان االخطار االول قد تم بواسطة السيد كاتب عدل رام 
اهللا المحترم بموجب اخطار عدلي رقم 2016/25622 بتاريخ 2016/11/22 وقد جاء شــرح المحضر 
بما يلي: انه بعد البحث والتحري وبذل الجهد في الســؤال عن المراد تبليغه انه ال يتردد على الشــقة 
المستأجرة والمذكورة في العنوان وذلك حسب افادة مخيطة ابو االمين وذلك بعد التردد ألكثر من مرة 
على العنوان وفي كل مرة لم اجد احد في المنزل، وتم اعادة تبليغه ذات االخطار بتاريخ 2017/5/3 
وجاء شرح المحضر بما يلي: بعد البحث والتحري وبذل الجهد ان المطلوب تبليغه لم يتواجد في العنوان 
ألكثر من سنتين وذلك جاء بلسان موظف شركة DSL في نفس العنوان وكذلك سوبر ماركت االمانة 

ابو احمد وعندها تم تبليغ المخطر اليه بالنشر وااللصاق التعليق. 
4 - لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر والفصل في هذه الدعوى نظرا لماهيتها ولمكان وقوع العقار 

الذي يقع ضمن صالحيتها. 
5 - الطلــب: يلتمــس المدعي ووكيله مــن محكمتكم الموقرة تبليغ المدعى عليه نســخة عن الئحة 
الدعوى ومرفقاتها ومن ثم تحديد موعد الجراء المحاكمة ومن ثم وغب االثبات الحكم على المدعى 
عليه بتخلية المأجور المذكور اعاله وتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل والشاغلين مع الزام المدعى 
عليه بدفع ما ترتب في ذمته مبلغ وقدره ســتة االف وســتمائة دوالر امريكي والحكم عليه بالرســوم 

والمصاريف واتعاب المحاماة. 
ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى. 

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر باحدى الصحف 
المحلية عمال بالمادة (62) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001. 

واذا لم تحضر أو ترسل وكيال عنك سوف يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون. 

خضر ابو تمام / رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا 

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة االراضي في سلطة اراضي /

رام اهللا - رقم الملف: 458/ج/2018 

دائرة االراضي في سلطة اراضي /

رام اهللا - رقم الملف: 457/ج/2018 

اعالن صادر عن دائرة األراضي في رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي في رام اهللا الســيدة االء ابراهيم يوســف عويســي وذلك 
بصفتها وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية عدل رام اهللا رقم (2018/2518) تاريخ 2018/2/11 وذلك 
بمعاملة بيع على القطعة رقم (308) حوض البلد الجديد رقم (5) من اراضي دير جرير قضاء رام اهللا. 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة األراضي خالل فترة عشرة أيام من تاريخ 

نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): زكي سعيد محمد مخو، نائل سعيد محمد مخو، زياد سعيد محمد مخو، ابراهيم 

سعيد محمد مخو 
اسم الوكيل: االء ابراهيم يوسف عويسي 

دائرة األراضي رام اهللا 

اعالن صادر عن دائرة األراضي في رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي في رام اهللا الســيدة االء ابراهيم يوســف عويســي وذلك 

بصفتها وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية عدل رام اهللا رقم (2018/2513) تاريخ 2018/2/11 وذلك 

بمعاملة بيع على القطعة رقم (32) حوض البلد الجديد رقم (5) من اراضي دير جرير قضاء رام اهللا.  

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة األراضي خالل فترة عشرة أيام من تاريخ 

نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 

اسم الموكل (المالك): يوسف سعيد محمد ابو مخو 

اسم الوكيل: االء ابراهيم يوسف عويسي  

دائرة األراضي رام اهللا 
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   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

3/6 د
محكمة بداية رام اهللا

دائرة التنفيذ

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا 
في الملف التنفيذي رقم 2016/6470 

الى المحكوم عليه: انس عدنان محمد عياد / شارع بنك فلسطين صاحب شركة ميلودي للكمبيوتر 
واالجهزة الكهربائية / مجهول محل االقامة حاليا. 

نعلمك أن المحكوم لها: شركة االتصاالت الفلسطينية (بالتل) م.ع.م / وكيلها المحامي عبد اهللا ريان 
قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت لتنفيذ شيكات بقيمة (636 شيكل) باالضافة الى مبلغ (17.5 شيكل) 
بدل رسوم تنفيذ حالة ومستحقة االداء اضافة الى الرسوم والمصاريف لذا يتوجب عليك انت و/أو من 
تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أســبوعين من نشــر هذا االعالن وبعكس ذلك سيتم السير باجراء 

التنفيذ حضوريا بحقك وعلى ذلك تم اجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون. 

مأمور التنفيذ / اياد مشهور 

ثمانيني على مقاعد الدراسة في «القدس المفتوحة»
الخليل- الحياة الجديدة- التحق 
عبــد القــادر أبو عجميــة، ابن 
الثالثــة والثمانيــن عاماً، بفرع 
جامعة القــدس المفتوحة في 
الخليل، في الفصل الثاني من 
هــذا العــام 2018 متخصصــاً 
االجتماعيــات»  فــي «تعليــم 
بكلية العلوم التربوية، ليكون 
أكبــر طالــب جامعي ســناً في 
فلســطين، وذلك بعد أن أنهى 
الثانوية العامة في العام 2017. 
يقــول أبــو عجميــة إنــه رجع 
للتعليــم فــي الســبعينات من 
العلــم  بــأن  لقناعتــه  عمــره 
ســالح يجب أن يحمله الشعب 
مصمــم  وأنــه  الفلســطيني، 
علــى أخــذ الشــهادة الجامعية 
حتى يؤكــد أن الوطن يطالبنا 
ببذل الهمة والعــزم والمثابرة 
واالجتهاد، ألن الجهل كان سبباً 
من أسباب نكبتنا األولى، مؤكداً 
أن العلم والتعليم سالح شعبنا 

األقوى للتحرير والعودة. 
عاصــر أبــو عجميــة محطــات 
مهمة في قضيتنا الفلسطينية، 
يقــول: «أتذكر فتــرة االنتداب 
البريطانــي وما لحق بشــعبنا 
مــن ظلــم، وأتذكــر مقاومــة 
 شــعبنا لهذا االنتداب. عاصرت
النكبــة األولــى عــام 1948م 
حينمــا هاجــرت أســرتي مــن 
قرية (المغلس) الواقعة شمال 
غرب مدينة الخليل وأقامت في 
مخيم الفوار جنــوب الخليل»، 

مبينــاً أنه عمل فــي الرعاية 
والزراعــة والتجــارة، ويتذكر 
أيــام النكســة عــام 1967م، 
حيث الهجرة الثانية وما رافقها 
مــن مــآس وويــالت وتفريق 

لألسر والعائالت. 
الــذي  عجميــة،  أبــو  يشــير 
األوالد  مــن  فــرداً   (52) لــه 
واألحفــاد، إلــى أنهــم جميعاً 
يشــجعونه، ويفتخرون وهم 
يشاهدونه يحمل حقيبته التي 
تحتــوي علــى كتبــه وأوراقه 
ومستلزمات دراسته، ويشكر 
دائمــاً زوجتــه الحاجــة مريم 
التــي دعمته للحصــول على 
الثانويــة العامة، وكانت توفر 
له األجواء المناسبة للدراسة، 
يقــول: «لم تكــن تفارقني، 
وكانــت حينمــا أتعب تحرص 
علــى توفيــر مــا أحتاجه من 
طعام وشــراب، ثم توقظني 
ليالً ألعــود مجدداً للدراســة، 

فلها الفضل األكبر لنجاحي». 
ويوضح أبو عجميــة أن وزير 
العالــي،  والتعليــم  التربيــة 
الدكتور صبــري صيدم، قدم 
لــه كل الدعــم والتســهيالت 
فــي الثانوية العامــة، ومنحه 
موافقة اســتثنائية للدراســة 
في جامعة القدس المفتوحة، 
باإلضافة إلى منحة دراســية. 
جامعــة  فــي  مدرســوه  أمــا 
فإنهــم  المفتوحــة  القــدس 
الكبيرة  بدافعيتــه  يشــيدون 
على  يواظب  فهــو  للتعليــم، 
حضور المحاضرات والتواصل 
معهم. وعن انسجامه مع طلبة 
الجامعــة، يبيــن أبــو عجمية 
أن هــؤالء مثل أحفــاده، وهو 
يقدر احترامهم له وتعاونهم 
معــه، وال يواجه أي مشــكلة 
بوجــوده بينهم علــى مقاعد 
الدراسة أو في ساحة الجامعة، 
وقــال إنه ســبق وجلس على 

مقاعــد الدراســة مــع طلبــة 
الحسين  مدرســة  في  مثلهم 
بن علــي ولم يشــعر مطلقاً 
بــأي غربــة أو عــدم توافــق، 
وقــد اعتــاد عليهــم واعتادوا 
عليه. وحــول الصعوبات التي 
يمكن أن تواجهه في الدراسة 
الجامعية، يبين أبو عجمية أنه 
يواجه مشكلة في التعامل مع 
الوسائل التكنولوجية، ذلك أنه 
لم يسبق له أن تعامل معها. 

أما عن طموحه فيقول: «إنني 
أدعــو اهللا ســبحانه وتعالــى 
أن يمد في عمــري، ليمكنني 
مــن إنهاء دراســتي الجامعية 
ألكــون قــدوة لكثيــر، وأكون 
المقولة «اطلبوا  ممن طبقوا 

العلم من المهد إلى اللحد». 
من جانبه، قــال أ. عبد القادر 
الدراويــش، القائــم بأعمــال 

بالخليل:  الجامعــة  فرع  مدير 
إن رئيس الجامعة أ. د. يونس 
تــه  توجيها أعطــى  عمــرو 
بضــرورة إزالــة أي عقبات أو 
معوقــات أو صعوبــات تواجه 
الدراســة.  أثنــاء  عجمية  أبــو 
ونحن بدورنــا أوعزنا ألعضاء 

بمنحــه  لتدريــس  ا هيئــة 
اهتماماً خاصاً في المحاضرات 
والســاعات المكتبية، وتقديم 
والوســائل  اإلرشــادات  كل 
منــا  اً  تقديــر  ، عدة لمســا ا
لمثابرته ودعماً إلرادته وفخراً 

بتطلعاته. 

المحافظ البكري يكرم العامالت في 
مشافي بيت جاال والعائلة المقدسة 

بيت لحم – كرم محافظ بيت لحم اللواء جبرين البكري العديد من 
العامالت في مستشــفى بيت جاال الحكومي ومستشفى العائلة 
المقدســة لمناسبة الثامن من اذار.واستقبلت مديرة مستشفى 
بيت جاال الحكومي د. غادة كوع المحافظ البكري والوفد المرافق، 
مثمنة هذه اللفتة التي تؤكد تعزيز تواصل دوائر المحافظة مع 
مؤسسات المجتمع المدني خاصة قطاع المرأة الى جانب ايصال 
الرسائل والتي من شأنها حفظ ودعم حقوق المرأة والتي تجدها 
دائما ضمن ســلم اولويــات المحافظة.وأشــاد المحافظ البكري 
باألداء المميز لمستشفى بيت جاال والعائلة المقدسة في تقديم 

كافة الخدمات الصحية للمواطنين من كافة الشرائح.

شرطة جنين تقبض على مطلوب للعدالة 
أثناء محاولته الفرار إلى أراضي 48

جنين- وفا- ألقت الشــرطة امس القبض على مطلوب للعدالة من 
مخيم جنين أثناء محاولته الفرار إلى أراضي 48.وأفاد الناطق باسم 
الشــرطة المقدم لؤي ارزيقات، بأن قوة من الشــرطة وبمســاندة 
األمن الوطني، قبضت على الشــخص المطلوب منذ عدة ســنوات، 
والصادرة بحقه 8 مذكرات قضائية بالحبس، لعدم دفع الدين بمبالغ 
مالية زادت عن (170) ألف شيقل.وأكد ارزيقات أنه تم إيداعه مركز 

اإلصالح والتأهيل تنفيذاً للمذكرات القضائية حسب األصول.


