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وزارة الحكم المحليدولــة فلسطيــن

اعالن صادر عن مجلس التنظيم االعلى بشأن مشروع 
تعديل تنظيمي اللغاء جزء من شارع بعرض 8م في 

االحواض (4 ،5)- دير شرف / محافظة نابلس
قرر مجلس التنظيم االعلى بجلسته رقم (2 / 2018) بتاريخ 6 / 3 / 2017م بموجب القرار رقم (45) 
الموافقة على وضع المشــروع موضع التنفيذ المتعلق بالقطع (11 , 12) في حوض رقم (5) والقطع 
(106 ، 117) حوض (4) من اراضي دير شرف ، وذلك حسب المخططات المودعة في مقر الحكم المحلي 

/ نابلس ومقر قروي دير شرف ومقر مجلس الخدمات شمال غرب نابلس . 
ويعتبــر مخطــط التنظيم نافذا بعد مضي (15) يوما من تاريخ نشــر االعالن في الجريدة الرســمية 
وجريدتيــن محليتين ، وذلك اســتنادا للمادتيــن (21 ، 26) من قانون تنظيم المــدن والقرى واالبنية 

رقم (79) لسمة 1966م . 

حسين االعرج / وزير الحكم المحلي

 رئيس مجلس التنظيم االعلى

4/10 د

فقد هوية
طولكــرم – كفــر رمــان- اعلن انا خضر امجــد احمد صبحي خضر  عن فقدان هويتي الشــخصية التي 
تحمل الرقم : 404092272،  الرجاء ممن يجدها ان يسلمها الى اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر .

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

محكمة صلح طولكرم4/10 د
الرقم: 2016/1672
حقوق صلح طولكرم

مذكرة دعوى صادرة عن محكمة صلح طولكرم في 
الدعوى المدنية رقم   2016/1672 حقوق صلح طولكرم 

لتبليغ المدعى عليهم  تقرير خبرة بالنشر
الى المدعى عليهم  : «  محمد ابراهيم احمد قطو وفدوى ابراهيم احمد قطو وميسم معتصم ابراهيم 
قطو وميادة معتصم ابراهيم قطو « ومجهول محل اإلقامة حاليا ، بناءا على قرار سعادة قاضي محكمة 
صلح طولكرم فقد تقرر تبليغكم نسخة عن تقرير الخبير في الدعوى المدنية رقم 2016/1672 حقوق 

صلح طولكرم  والتي أقامها عليك المدعي : ربيع زهير بديع حوراني / طولكرم – باقة الشرقية . 
وموضوعها ازالة شيوع  غير مقدرة القيمة علما بان موعد الجلسة القادمة بتاريخ 2018/4/29 الساعة 

التاسعة صباحا للنظر في هذه الدعوى . 

رئيس قلم حقوق محكمة صلح طولكرم / رائد زيدان  
تقرير الخبير :

بنــاء على تكليف محكمتكم الموقــرة في يوم االثنين الموافــق 2017/9/18 قمت انا الخبير العقاري 
المهنــدس انــور منصــور عبد الرحمــن منصور برفقــة محكمتكم الموقــرة يوم الخميــس الموافق 
2017/11/19 بالكشــف الحســي على قطعة االرض رقم 11 حوض رقم 8176 موقع  الوســايا تبلغ 
مســاحتها 14891 متر مربع اقتطعت الشــوارع منها ما مساحته 8176 متر مربع وبعد الكشف الحسي 

اقدر ثمن العقار كما يلي : 
الثمن ( دينار اردني )  الوصف  

255000 البركس + السور + المكاتب 
342000 المبنى السكني  

االرض : 80 دينار * 14891 متر مربع = 1191280
ثمن األرض وما عليها من إنشاءات ومباني = 1788280

مليون وسبعمائة وثمانية وثمانون الفا ومئتان وثمانون دينار اردني
وبالتالي يكون ثمن المتر المربع من االرض وما عليها من إنشــاءات ومباني يســاوي 120 دينار اردني 

ال غير . وبناء على ما سبق اقدم تقريري حسب األصول .

الخبير العقاري / انور منصور 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

4/10 د

4/10 د

محكمة بداية طولكرم

الرقم: 2015/1395

محكمة بداية طولكرم

الرقم: 2017/983

ورقة إخبار بالنشر صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم
الــى المحكــوم عليــه : قيس كمــال محمد خليل من نورشــمس  ، منطقة المنشــية ،  ومجهول محل 

اإلقامة حاليا .   
عمــال بقرار ســعادة قاضي التنفيذ بتاريــخ    22/  1  /2018 في القضية التنفيذية التي تحمل الرقم   
1395 / 2015  والتــي موضوعهــا كمبيالــة بقيمة (    10000   )  شــيكل  ، فقد تقرر إعالمك حيث أنه 
وعمال بالمادة 10 من القانون التنفيذ فقد تقرر أعالمك أنه عليك أن تقم خالل خمسة عشر يوما من 
تاريخ تبليغك بتنفيذ مضمون القرار و/او أداء الدين الى المحكوم له ( محمود ياســين محمود ياســين  
) من طولكرم  ،  واذا لم تقم بتنفيذ مضمون القرار أو لم تقم بالمراجعة فنضطر دائرة التنفيذ الى 

مباشره اإلجراءات القانونيه بحقك. 
تحريرا في   22 / 1 / 2018

مأمور التنفيذ / احمد دقم 

ورقة إخبار بالنشر صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم
 الى المحكوم عليه : مراد عزيز سعيد جابر من مخيم طولكرم ، قرب كراج رامي صليبي  ،  ومجهول 

محل اإلقامة حاليا .   
عمــال بقرار ســعادة قاضي التنفيذ بتاريــخ   13 /  2  /2018 في القضية التنفيذية التي تحمل الرقم    
983/ 2017  والتي موضوعها مطالبة بمبلغ  ( 3450 شيقل و50 دينار اتعاب محاماة باإلضافة للرسوم 
ومصاريف الملف الحقوقي والملف التنفيذي بموجب قرار محكمة صلح طولكرم  ) ، فقد تقرر إعالمك 
حيث أنه وعمال بالمادة 10 من القانون التنفيذ فقد تقرر إعالمك انه ( تقرر الزامك بدفع المبلغ المحكوم 
به مع الرســوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ورســوم ومصاريف الدعوى التنفيذية دفعة واحدة خالل 
مدة اســبوع من تاريخ اشــعارك بهذا القرار ) . وانه  عليك أن تقم خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ 
تبليغــك بتنفيــذ مضمون القرار و/او أداء الدين الى المحكوم له ( ايمن محمد عفيف حمدان طه  ) من 
شويكة ، واذا لم تقم بتنفيذ مضمون القرار أو لم تقم بالمراجعة فنضطر دائرة التنفيذ الى مباشره 

اإلجراءات القانونية بحقك
تحريرا في    13/  2  / 2018

مأمور التنفيذ / احمد دقم 

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي طولكرم

رقم المعاملة: 506/ج/2018

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي طولكرم الســيد/ة  :  اياد عبد الرحمن محمود الحاج 
قاسم وذلك بصفته وكيال بموجب الوكالة الدورية رقم 2909/2011 تاريخ 2011/04/25 ومعطوفة 
علــى الــوكاالت الخاصة رقــم 2010/2616 بتاريــخ 2010/4/27 والخاصة رقــم 2010/7242 بتاريخ 

2010/11/11 كالهما عدل طولكرم الصادرة من كاتب عدل طولكرم  .  
رقم القطعة رقم الحوض   اسم البلد 

10  8176 طولكرم 
  فمــن لــه اعتراض على ذلك عليــه التقدم باعتراض الى دائرة تســجيل أراضي طولكرم خالل فترة 
عشرة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول والقانون.
اســم الموكل (المالك) : بســام شــحادة حسن مصاروة ، حسن شحادة حســن مصاروة ، كليزار شحادة 

حسن مصاروة ، عوني  شحادة حسن مصاروة ، محمد محمود ذيب سرحان . 
اسم الوكيل: اياد عبد الرحمن محمود الحاج قاسم .     

دائرة تسجيل أراضي طولكرم  

4/10 د

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي

بلدية قبالن

اعالن
     تعلن بلدية قبالن عن تمديد فترة االنتساب للمجلس الشبابي 

جدد عشر أيام من تاريخ االعالن فعلى من يرغب باالنتساب وفق 

الشــروط المعلنه سابقاً المســارعة في تعبئة طلب االنتساب في 

المواقع التالية :

- بلديــة قبــالن مركز خدمة الجمهور من الســاعة 8-2 يومياً عدا 

الجمعة .

- بلديــة قبــالن لبمبنى القديم – مركز الشــحن 8-2 صباحاً ومن 

3-9 مساًء.

وتقبلوا فائق االحترام والتقدير
أ. جهاد عابد

رئيس البلدية

4/10 د

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

4/10 د

4/10 د

محكمة بداية رام اهللا

دائرة التنفيذ - الرقم: 2017/5547

محكمة صلح رام اهللا

الرقم: 2017/921 مدني

اعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا 
في الملف التنفيذي رقم (2017/5547) 

الــى المحكــوم عليه: مراد محمود محمد خليل / رام اهللا / شــارع القــدس / عمارة مطير / ط 7 / فوق 
محله النبالي / مقابل مشتل قلقيلية. 

نعلمك أن المحكوم له: ابراهيم عبد اهللا عبد الهادي القصاص / وكيله المحامي محمد ابو هالل 
قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ شيك بقيمة (35000) شيكل باالضافة الى مبلغ (340) 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 ســيتم السير باجراء 

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

مأمور التنفيذ / يحيى عطا 

اعالن تبليغ حكم  بالنشر صادر عن محكمة صلح رام اهللا 
الى المدعى عليه: محمد طه ابراهيم حسين / رام اهللا ومجهول مكان االقامة. 

أود اعالمــك بــان محكمة صلــح رام اهللا أصدرت ضدك حكــم في القضية المدنية رقــم 2017/921 
والمقامة عليك من الجهة المدعية احمد صبحي حسن حامد / رام اهللا بواسطة وكيله المحامي مندي 

االسطة وهذا نصه: 
الحكم 

الزام المدعى عليه بدفع مبلغ 3590 دينار للمدعي ورد الدعوى فيما جاوز ذلك وتضمين المدعى عليه 
الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به الى المبلغ المدعى به والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة 

حكما صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 2018/2/28 
وعمال بأحكام المادة (193) فقرة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 
يجــوز لكما تقديم اســتئناف خالل مدة ثالثيــن يوما من تاريخ تبليغكما بالنشــر وبعكس ذلك يصار 

باالجراءات وفق أحكام القانون. 

خضر ابو تمام / رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا 

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة اراضي رام اهللا

الرقم: 44/ش/2018

دائرة اراضي رام اهللا

الرقم: 344/ج/2018

اعالن
يعلن الطالع العموم بأنه قد تقدم الى دائرة تســجيل أراضي أريحا الســيد / فوزي حسين حسن جودة 
بصفتــه وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 41208043 الصادرة عن بعثة منظمة التحرير في 
واشنطن بتاريخ 2017/12/8، وذلك لفتح معاملة بيع على الشقة رقم 121 المقامة على قطعة االرض 
رقــم 155 مــن الحوض رقم 3 الديوك، فمن له اعتراض علــى ذلك عليه التقدم باعتراضه الى دائرة 
التســجيل خالل فترة عشــرة أيام من تاريخ نشــر االعالن وبخالف ذلك سيتم الســير باجراء المعاملة 

حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل: مروان حسن منتصر صالح 

اسم الوكيل: فوزي حسين حسن جودة 
الحصص المباعة: كامال 

المشتري: جمال عفيف سليمان النسر 

مدير دائرة أراضي أريحا 

اعالن
يعلن الطالع العموم بأنه قد تقدم الى دائرة تسجيل أراضي أريحا السيد / سلمان تيسير سلمان عبد 
اهللا بصفتــه وكيال عاما بموجب الوكالة العامة رقم ســجل (1869) صفحــة (2018/29) الصادرة عن 
ســفارة دولة فلســطين في عمان، وذلك لفتح معاملة بيع على قطعة االرض رقم (53) من الحوض 
رقــم (33017) مــن اراضي مدينة اريحا، فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه الى دائرة 
التســجيل خالل فترة عشــرة أيام من تاريخ نشــر االعالن وبخالف ذلك سيتم الســير باجراء المعاملة 

حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل: رواء زكريا مصطفى علي 

اسم الوكيل: سلمان تيسير سلمان عبد اهللا 
الحصص المباعة: حسب الوكالة 

المشتري: سامي محمد يعقوب مظفر 

مدير دائرة أراضي أريحا 

4/10 د

4/10 د

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

محكمة صلح رام اهللا4/10 د

الرقم: 2018/454 مدني

مذكرة دعوى مدعى عليهم بالنشر  صادرة عن محكمة 
صلح رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2018/454 

الى المدعى عليهم: 1 - فرانك نعوم يعقوب عبد اهللا 2 - مناول نعوم يعقوب عبد اهللا 3 - منير نعوم 
يعقوب عبد اهللا 4 - لوريس نعوم يعقوب عبد اهللا 5 - هيلدا نعوم يعقوب عبد اهللا 6 - مدلين بوعاز 
زهــران 7 - نانســي فريد نعوم عبد اهللا 8 - نعوم فريد نعــوم عبد اهللا 9 - زهران يعقوب نعوم عبد 
اهللا 10 - نعمان يعقوب نعوم عبد اهللا 11 - ســناء يعقوب نعوم عبد اهللا 12 - رنا يعقوب نعوم عبد 

اهللا - بيرزيت / رام اهللا ومجهولين مكان االقامة. 
يقتضي حضورك الى محكمة صلح رام اهللا يوم 2018/6/12 الساعة التاسعة صباحا للنظر في الدعوى 
المدنيــة رقــم 2018/454، التي اقامها عليك الجهة المدعية جوني نعــوم يعقوب عبد اهللا / رام اهللا 
بواسطة وكيله المحامي يوسف شوكت بدعوى وموضوعها قسمة وازالة شيوع في اموال غير منقولة. 

ويمكنكم الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى. 
ويتوجب عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغكم بالنشر باحدى الصحف 

المحلية عمال بالمادة (62) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001. 
واذا لم تحضروا أو ترسلوا وكيال عنكم سوف يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون. 

خضر ابو تمام / رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا 

الخليل: الصحفيون في وقفة مبايعة للرئيس
الخليــل- الحيــاة الجديدة- 
أعلــن  الشــويكي-  وســام 
الصحفيــون فــي محافظــة 
الخليل، خالل وقفة نظموها 
فظــة  لمحا ا مقــر  م  مــا أ
بالمدينة، أمس، عن دعمهم 
وتأييدهــم للرئيس محمود 
عبــاس «أبو مــازن»، ضمن 
الحملة الشــعبية «بايعناك» 
فــي  للرئيــس  المســاندة 
مواجهة التهديدات والهجمة 
التي يتعــرض لها والقضية 

الفلسطينية. 
وأكد الصحفيون المشاركون 
فــي الوقفــة، التــي رفعــت 
ورددت  اليافطــات  خاللهــا 
للرئيس  المبايعة  الشعارات 
دعمهــم  علــى  أبومــازن، 
ووقفوهم الى جانب الرئيس 
التهديــدات  مواجهــة  فــي 
ومحاوالت التصفية للقضية 
ظــل  فــي  لفلســطينية،  ا
االستهداف االحتاللي لحقوق 
شعبنا والمدعوم من أميركا.

رفضهــم  علــى  ا  كــدو وأ
اعتبروها،  التــي  للتهديدات 
أيضــاً، أنها تأتي اســتهدافاً 
لمدينة القــدس التي يدافع 
عنها الرئيــس، وعن حقوق 
في  الفلســطيني،  الشــعب 

ظل الهجمات المسعورة ضد 
عمــوم شــعبنا وممتلكاتــه 

ومقدساته.
وأضافوا: «دفاعنا عن السيد 
الرئيــس يأتي للحفاظ على 
الثوابــت في ظــل الهجمات 
القضيــة  ضــد  المســعورة 

الفلسطينية».
ومــن بيــن الشــعارات التي 
رفعــت خالل الوقفة، «معك 
و»أبــو  الرئيــس»،  ســيدي 
مــازن ال يهمــك كلنــا معك 
كلنا للوطن». وجاءت بمبادرة 
من عدد من الصحفيين في 
محافظة الخليل، للتعبير عن 
الوقوف الــى جانب الرئيس 
ومساندته في الحفاظ على 

الثوابت.
الخليــل،  محافــظ  وأشــاد 
كامــل حميــد، الذي شــارك 
الوقفــة،  فــي  الصحفييــن 
مييــن  عال إل ا ت  بتضحيــا
والصحفيين الذين يتقدمون 
ميادين النضــال، ويقدمون 
أرواحهم فداء للوطن ونقال 
هدفا  أصبحوا  اذ  للحقيقــة، 
وقال:   االسرائيلي.  لالحتالل 
نحن ال نقدس أشــخاصا بل 
وحقوق  القــدس  عن  ندافع 
محمــود  الرئيــس  شــعبنا، 

عبــاس وقــف دائمــا مدافعا 
عــن حقوق شــعبنا وثوابته 
في مواجهة الخطر الشــديد 

الذي تتعرض له.
وشدد حميد على أن الرئيس 
ابومازن مســتمر في حماية 
شــعبه وحقوقــه وقضيتــه 
وثوابتــه حتى لــو كلف ذلك 
حياته، وســيبقى على عهد 
الشهيد الرئيس ياسر عرفات 

والشهداء.

إلى ذلك، أكد رئيس المكتب 
فــي  للصحفييــن  الحركــي 
خميــس،  ريــاض  الخليــل، 
وعضو األمانة العامة لنقيب 
الصحفيين، جهاد القواسمي، 
حــول  الصحفييــن  التفــاف 
الرئيس ابومازن في المعركة 
على  للحفاظ  يخوضها  التي 
مشــددين  الوطنية،  ثوابتنا 
علــى رفض هذه المؤامرات 
تعــرف  مــا  رأســها  وعلــى 

«صفقة القرن».
وتســتمر الحملــة الشــعبية 
«شعبك من خلفك ال يخشى 
التهديد»، التي انطلقت في 
الـ 30 مــن آذار بالتزامن مع 
يــوم األرض، كـــ «مبايعة» 
وجاءت  ومساندته،  للرئيس 
بالتعــاون مــع العديــد مــن 
ليــات  لفعا وا لمؤسســات  ا
والشــخصيات، وامتدت على 

مستوى الوطن.

مشاركون في الوقفة دعم الرئيس.

«الهالل األحمر» تستنكر استهداف االحتالل المباشر لمسعفيها في قطاع غزة
البيرة- وفا- استنكرت جمعية الهالل 
األحمــر الفلســطيني إطــالق قوات 
االحتالل الرصاص الحي مباشرة على 
المســعف المتطوع عمــاد البحيصي 
مســاء امس االول شــرق البريج في 
قطاع غزة، وهو داخل سيارة إسعاف 
تابعــة للجمعية، أثنــاء تأديته واجبه 
اإلنســاني، مــا أدى إلصابتــه إصابة 

بالغة وخضوعه لعملية جراحية.
وأوضحت الجمعية فــي بيان لها، أن 
هذا االعتداء يأتي استمرارا الستهداف 
طواقم اإلسعاف في الميدان، ما أدى 
إلصابة 21 مســعفا منذ الثالثين من 

شهر آذار/ مارس الماضي.
ويأتي هذا االستهداف ضمن حمالت 
التحريض التي تتعرض لها الجمعية 
من قبل االحتالل، وآخرها تصريحات 
وزير جيش االحتالل افيغدور ليبرمان 
التي نشرت في الصحافة اإلسرائيلية 
بتاريــخ 7/4/2018، التي اتهم فيها 
اســتخدام سيارات اإلســعاف التابعة 
للجمعية وشارة الهالل األحمر ألهداف 

غير إنسانية.
ورأت الجمعية أن هذا االتهام الباطل، 
وســيلة لتشــجيع وتبرير اســتهداف 
الطواقم الطبية الفلسطينية، عموما، 

وطواقم الهالل األحمر الفلســطيني 
خصوصا.

وقالــت إن هذا االســتهداف يشــكل 
انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي 
اإلنســاني، وبخاصة تلــك المتعلقة 
بمســؤولية دولــة االحتالل تســهيل 
عمــل الجمعيــات الوطنيــة للصليب 

األحمر والهالل األحمر.
واعتبــرت الجمعية هــذه االعتداءات 
المدنييــن  اســتهداف  مــن  جــزءا 
المحتجين ســلميا باســتعمال القوة 
المفرطة المميتة، التي أدت إلى القتل 
العمــد لنحو 30 فلســطينيا، وإصابة 

أكثر من 2500 بجروح مختلفة أكثر 
من نصفها بالرصاص الحي.

األحمــر  الهــالل  جمعيــة  وطالبــت 
الفلســطيني المجتمع الدولي، ممثال 
بمجلس األمــن والجمعية العمومية 
لألمــم المتحدة، وكافة المؤسســات 
بممارســة  واإلنســانية  الحقوقيــة 
الضغــوط علــى ســلطات االحتــالل 
إلرغامها على احترام مبادئ وقواعد 
القانون الدولي اإلنســاني، والتوقف 
خــاص  وبشــكل  انتهاكاتهــا  عــن 
والمســعفين  المدنييــن  اســتهداف 

والصحفيين.

أسير من رمانة غرب جنين يدخل
 عامه الـ17 في سجون االحتالل

جنين- وفا- دخل األســير ياسر محمود أبو بكر (50 عاما)، من 
قرية رمانة غرب جنين، امس الثالثاء، عامه السابع عشر على 

التوالي في سجون االحتالل.
واعتقل األســير أبو بكر بتاريخ 10/4/2002 في عملية السور 
الواقي التي نفذها االحتالل على مدينة نابلس في ذلك الوقت، 

وحكم عليه بالسجن 3 مؤبدات، و40 عاما.
وهــو أحد الكوادر الشــبابية لحركــة فتح، ومن أبــرز قياداتها 
البارزين، ووالده هو الشهيد محمود علي أبو بكر، الذي استشهد 
عــام 1998، وذلك في مســقط رأســه رمانة، وشــقيقه عمار 

استشهد أثناء اجتياح مدينة جنين في 4 / 3 / 2002.

السفير خريشي يطلع وزير الخارجية 
السويسري الجديد على آخر التطورات

 بيرن- وفا- أطلع ســفير دولة فلسطين لدى 
سويســرا إبراهيــم خريشــي، امــس، وزير 
الخارجية السويسري الجديد إنياسيو كاسيس، 

على آخر التطورات في فلسطين.
 جاء ذلك خالل لقاء السفير خريشي مع الوزير 
كاسيس، في مقر وزارة الخارجية السويسرية 
بالعاصمة بيرن، بحضور المستشار خلوصي 

بسيسو.
ونقل خريشي تحيات الرئيس محمود عباس 
والقيادة الفلسطينية للوزير الجديد كاسيس، 
ووضعه في صــورة التطورات الفلســطينية 
فــي ضــوء تواصــل سياســات االحتــالل ضد 
الشعب واألرض الفلسطينية، بعد قرار ترمب 
االعتراف األحــادي الجانــب بالقدس عاصمة 
إلســرائيل وتبعــات هــذا القرار علــى أرض 
الواقــع ونقل ســفارة بالده إليها، ما يشــكل 
عقبة إضافية للعقبة التي يشكلها االستيطان 
باعتبــاره عمــال غير شــرعي وفــق المواثيق 
والقوانين الدولية للتوصل للســالم، ويشكل 
أيضا ذريعــة للمتطرفين لتصعيــد إرهابهم 

واستهدافهم لألبرياء.
وتطرق خريشــي إلى نتائج اجتماع المجلس 
المركزي األخير الذي أكد أن اإلدارة األميركية 
بهذا القــرار فقدت أهليتها كوســيط لعملية 
الســالم، وإلى مبادرة الســالم التــي طرحها 
الرئيــس محمــود عباس أمــام مجلس األمن 

الدولي، مؤكدا أهميتها كمبادرة شاملة.
وشــدد علــى اســتعداد الجانب الفلســطيني 

لبذل كل ما يمكن من جهود في سبيل إنجاح 
المبادرة، من خالل المرجعيات الدولية للتوصل 
إلقامة دولة فلســطينية مستقلة ذات سيادة 

وعاصمتها القدس الشريف.
وأطلــع خريشــي الوزيــر السويســري علــى 
التحضيــرات لعقــد المجلس الوطنــي نهاية 
الشــهر الجــاري، إضافــة إلى آخــر التطورات 
فــي ملــف المصالحة، وكذلك علــى األوضاع 
المأســاوية فــي قطــاع غــزة جــراء الحصار 
االحتاللــي المســتمر منذ أكثر مــن 11 عاما، 
واالنتهاكات اإلجرامية اليومية التي يقوم بها 
جيش االحتالل، التي شاهدها العالم وما يزال، 
ردا على المسيرات السلمية، وانتهاك إسرائيل 
لجميــع قرارات وقوانيــن ومواثيق واتفاقيات 

القانون الدولي دون استثناء.
واعــرب عــن شــكره للوزيــر كاســيس على 
تصويت سويســرا على قرار الجمعية العامة 
المتعلق باإلعالن األميركي بخصوص القدس، 
وكذلك بخصوص البيان الصادر عن المجلس 
الفدرالــي السويســري المؤيــد لطلب األمين 
العــام لألمم المتحدة إجراء تحقيق مســتقل 
حول اعتــداء قوات االحتالل على المســيرات 

السلمية.
من جهته، أكد الوزير كاســيس عمق العالقة 
السويسرية الفلسطينية، ورغبته في استمرار 
التشاور لتعزيز العمل المشترك على الصعيد 
الثنائي والمتعدد، من أجل تحقيق حل الدولتين 

القائم على أساس الشرعية الدولية.

«لجنة االفراج المبكر» تقرر اإلفراج عن األسيرة حنان األخضر
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- 
أفــاد محامــي هيئة شــؤون 
علــي  والمحرريــن  األســرى 
السعدي ظهر امس الثالثاء، 
أن ما تســمى لجنــة اإلفراج 
بمعتقــل ”الدامون“  المبكــر 
اليــوم  قــررت  اإلســرائيلي 
اإلفــراج عــن األســيرة حنان 
صادق األخضر (53 عاماً) من 
مدينة الخليل، والمعتقلة منذ 
والمحكومــة   ،2017/11/30

بالسجن 9 أشهر.
وأوضــح الســعدي، أنه كان 
تنهــي  أن  المتوقــع  مــن 
األســيرة محكوميتها بتاريخ 
لجنــة  لكــن   ،2018/7/18
اإلفراج المبكر (ثلثي المدة)، 

قررت اإلفراج عنها.
وأضــاف إلى أن لجنة اإلفراج 
مــة  لعا ا بــة  لنيا ا مهلــت  أ

ســاعة،   72 اإلســرائيلية 
حال  فــي  موقفهــا  لتقديــر 
رغبت بتقديم استنئاف على 

قرار اللجنة أم ال.
يشار إلى أن األسيرة األخضر 
أم لخمســة مــن األطفــال، 
وتعتبر من األسيرات كبيرات 
الســن اللواتي يتواجدن في 

معتقل ”الدامون“.

«القدس المفتوحة» تفتتح مباني كليات ومراكز في فرع نابلس
نابلــس- الحيــاة الجديدة- افتتحــت جامعة 
القدس المفتوحة في فرعها بمدينة نابلس، 
مبنى كليتي العلوم اإلدارية والحاسوبية بدعم 
مــن جمعية الهالل األحمــر اإلماراتي، ومركز 
تأهيل السمع والنطق والعيادة الطبية بدعم 
من بيت الزكاة الكويتي، ومختبر المكفوفين 

بدعم من مؤسسة التعاون.
وافتتح المنشآت محافظ نابلس أكرم الرجوب، 
ورئيس الجامعــة أ. د. يونس عمرو، ورئيس 
بلديــة نابلس عدلي يعيــش، وممثل الهالل 
األحمــر اإلماراتــي ســامي مــكاوي، وممثــل 
مؤسســة التعاون نجاد غنام، وعضو مجلس 
األمناء ســليمان خليــل، ومدير فــرع نابلس 

يوسف عواد.
وقــال الرجــوب: إن افتتاح كليــات جديدة في 
القدس المفتوحة يؤكد أننا شعب واع ومثقف 
وقــادر علــى الوصــول للعلم والتطــور، ألن 
االحتالل يســعى لهزيمتنا بضرب العلم الذي 
هو ســالحنا على أرضنا، لذلك يجب أن تكون 
أجيالنــا محصنــة فــي عقولها وفــي انتمائها 
لفلســطين كي ال يســتطيع إلغــاء وطننا من 

عقولنا، ومن ثم هزيمتنا.
وقال عمرو: إن جامعة القدس المفتوحة حلم 
أصبــح واقعــا يحقــق فرصة التعليــم لجميع 
شرائح أبناء شعبنا الفلسطيني، فبدأت عملها 
في أرض الوطن تحقق اإلنجاز تلو اآلخر حتى 
باتــت صرحا أكاديميا مهما على المســتويين 
األكاديمي والبحثي، إضافة إلى دورها الكبير 
فــي العمل الوطنــي بتخريج فــوارس العلم 

والنضال.
وأشــار إلى أن الجامعة نهجــت نظام التعليم 
المفتوح وأخذت بنمط التعليم اإللكتروني ثم 
زاوجــت بينهما لتتبنى نظام التعليم المدمج، 
خاصة بعد أن أمنت لطلبتها ســائر الوســائط 
اإللكترونية وأتمتها بإطالق فضائية القدس 

التعليمية.
وقال يعيــش إن «جامعة القــدس المفتوحة 
مثال للعمل واالجتهاد، وبفضل اهللا وبفضل 
الرجــال المخلصيــن فــي محافظــة نابلس، 
وبالتعاون مع الحكومة والمؤسسات الخارجية 
وأبنــاء المدينة، أنشــئ هــذا الفرع بشــكله 
الحاضر والمميز الذي يتوافر فيه التعليم على 

النحو األمثل ألبناء شعبنا في المحافظة».
وقال مــكاوي، «تم تقديــم (900) ألف دوالر 
لدعم إنشاء كليتي العلوم اإلدارية والحاسوبية، 
وإن هذا الدعم نوع من االستثمار في التعليم، 
وجاء تدشــين هــذا الصرح التعليمــي المهم 
ليجسد انطالقة إضافية لتوسيع قاعدة العمل 
األكاديمــي والتربــوي والتنمــوي في شــمال 

الضفة، وتحديدا مدينة نابلس».
وبين أن مشــروع بناء كليتي العلوم اإلدارية 
والحاســوبية ســينقل المحاضريــن والطلبة 
من تحد إلى آخر من خالل الشبكة المحوسبة 
واتبــاع األســاليب الحديثة للنظــم والقوانين 
اإلدارية الحديثة، وهذا ســيحدث قفزة نوعية 
من التطور باالنتقال إلى التكنولوجيا وريادة 
األعمال، وسيسهم في إثراء حياتنا المعاصرة 

وحياة األجيال القادمة.


