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اعالن بيع حصص في صيدلية 
دائرة تنفيذ بيت لحم

رقم التنفيذ : 2016/1160
التاريخ: 2018/5/14

بي��ت لح��م - الخضر - تعل��ن ان��ا الصيداالنية نضال عيس��ى عثمان 
العب��اد هوي��ة رق��م 850946724 قد قم��ت ببيع حصت��ي كاملتا في 
صيدلية اليس��مينة الواقعة بجانب المس��جد الكبير ف��ي بلدة الخضر 
ال��ى الصيدالنية المالكة سوس��انا محمود يونس صال��ح. رقم هوية 
رقم 941630816 وبذلك اخلي مسؤليتي كامال عن  الصيدلية وعلى 
جميع شركات ومستودعات االدوية مراجعة الصيدلية  خالل اسبوعين 

او االتصال على هاتف رقم 2777433

ورقة اخبار تنفيذي صادرة عن دائرة تنفيذ بيت لحم في 
القضية التنفيذية رقم 2016/1160  بواسطة النشر

 الى المحكوم عليه ش��ادي محمد خليل س��ياعرة/ شارع المهد –ومجهول مكان االقامة حاليا اعلمك ان 
المحكوم له باس��م يعقوب خليل االطرش تقدم بواس��طة وكيله  المحامي ميشيل ابراهيم  واستنادا 
للم��ادة رق��م 113 من قانون التنفيذ تبليغك بوضع اليد على العقار المحجوز وتم تنظيم تقرير وضع 

يد بتاريخ 2018/4/24
وعليه يتوجب عليك مراجعة دائرة التنفيذ  وبعكس ذلك ستقوم دائرة التنفيذ باتخاذ االجراء القانوني 

الالزم بحقك  .

مامور تنفيذ محكمة بداية بيت لحم
معتصم عمرو 
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إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/3867

يعلن إلطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة فداء غازي عبد عبد الرحمن أبو الرب بصفتها وكيال بموجب 
الوكالة الدورية رقم 2018/3177 الصادرة عن عدل طولكرم بتاريخ 2018/5/10 

وذل��ك لتقدي��م معاملة بيع رقم 3867/ج/2018 على القطعة رق��م 3 من حوض رقم 23 من أراضي 
كفر راعي. 

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 : فداء غازي عبد عبد الرحمن أبو الرب.
 اسم الموكل » المالك:  عدنان أحمد صالح األشقر . 

 دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/3897

يعلن إلطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة عالء جمال غالب زايد بصفته وكيال بموجب الوكالة الدورية 
رقم 5058/2018/438 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/5/10 والمعطوفة على الخاصة س��جل 

1745 صفحة 2017/58 الصادرة عن سفارة فلسطين في عمان بتاريخ 2017/5/23 
وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 3897 /ج/2018 على القطعة رقم 1 حوض رقم 3 من أراضي مزرعة 
تنين.  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 : عالء جمال غالب زايد.

 اسم الموكل » المالك:  مهند فريد محمود الرشيد. 
عدد الحصص المباعة: حسب الدورية. 

 دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة2018/3898

يعلن إلطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة روان جمال حسن أبو خميس بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 438/2018/3814 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/4/9 المعطوفة على العامة رقم 

435/2017/11044 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2017/11/1 
وذل��ك لتقدي��م معاملة بيع رقم 3898/ج/2018 على القطعة رق��م 32 من حوض رقم 7 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 : روان جمال حسن أبو خميس.

 اسم الموكل » المالك:  سامية رفيق حسن أبو عساف، فضل طاهر أمين نزال. 

 دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة  2018/3903

يعلن إلطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة أنس إبراهيم عبد الرحيم ياس��ين بصفته وكيال بموجب 
الوكالة الخاصة رقم 438/2018/4854 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/5/7 وذلك لتقديم معاملة 
بيع رقم 3903/ج/2018 على القطعة رقم )52(+)78( من حوض رقم 2 وقطعة 14 حوض 3 وقطعة 

)43( +)25( من حوض رقم 1 من أراضي دير أبو ضعيف. 
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 : أنس إبراهيم عبد الرحيم ياسين. 

 اسم الموكل » المالك:  عبد اللطيف صالح عبد الرحمن العليات. 

 دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة  2018/3894

يعل��ن إلط��الع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة محمود خليل محمد قندس بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 2989/2018/437 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/3/20 وذلك لتقديم معاملة بيع 

رقم 3894/ج/2018 على القطعة رقم 17 من حوض رقم 8 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 : محمود خليل محمد قندس.

 اسم الموكل » المالك:  هناء أحمد محمد شالميش، عايدة أحمد عبد القادر أبو عجمية. 
عدد الحصص المباعة: حسب الدورية. 
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اعالن
الى  محمد حسن محمود مطاحن / مخيم جنين 

نعلمكم أنه بتاريخ 2018/2/8 قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2017/6576 
والمكونة فيما بين 

المحكوم له/ م :  1 وليد جميل أحمد إبراهيم/ جنين . 
المحكوم عليه/م:1  محمد حسن محمود مطاحن/ جنين . 

بإشعارك أنه يجب عليك أن تقوم في ظرف أسبوعين من تاريخ تبلغك بتنفيذ القرار الصادر عن محكمة 
حقوق صلح جنين رقم 2014/1105 الصادر بتاريخ 2017/5/10، موضوعه تنفيذ قرار الحكم مطالبة 
بمبلغ 7956 شيكل، لصالح المنفذ وليد جميل أحمد إبراهيم من كفر راعي وكيله األستاذ غسان مساد، 
لذلك يتوجب عليكم الحضور إلى دائرة تنفيذ جنين من أجل تنفيذ القرار المنفذ أو لبيان ردك أو اعتراضك 

عليه، و بخالف ذلك ستضطر دائرة التنفيذ لمباشرة اإلجراءات التنفيذية بحقك. 

مأمور التنفيذ 

تنويه
جني��ن / ورد خط��أ في إعالن تس��جيل األراضي رقم 2018/3897 المنش��ور في جري��دة الحياة بتاريخ 
2018/4/12 حي��ث ورد أن رق��م الوكالة الدورية هو 438/2018/389 ع��دل جنين بتاريخ 2018/4/10 

والصحيح هو 438/2018/3853 لذا اقتضى التنويه. 

فقد هوية
جني��ن / أعل��ن أن��ا عالء عماد فاي��ق أبو الوفا م��ن الزاوية / جنين ع��ن فقدان هويتي الش��خصية رقم 

404918229 أرجو ممن يجدها تسليمها إلى أقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر سلفًا. 

خضوري تخرج الطلبة المشاركين في دورة مهارات العمل الصحفي
طولك��رم– الحي��اة الجديدة– 
م��راد ياس��ين- نظم قس��م 
تكنولوجيا االعالم في جامعة 
فلس��طين التقنية خضوري، 
بالتع��اون م��ع وزارة االعالم 
لإلذاع��ة  العام��ة  والهيئ��ة 
والتلفزي��ون ف��ي طولكرم، 
امس، حفال تكريميا لسبعين 
م��ن طلب��ة القس��م، الذي��ن 
أنهوا بنجاح مش��اركتهم في 
الدورة التدريبية في مهارات 
العم��ل الصحفي األساس��ية 
الت��ي نظمته��ا الجامع��ة مع 
شركائها باالستعانة بالخبرات 

الصحفية المحلية. 
جاء ذلك بحضور عميدة كلية 
العلوم واآلداب د. رباب جرار، 
ورئي��س قس��م تكنولوجي��ا 
االعالم. محمد شتيوي، ومدير 
مكت��ب وزارة االع��الم ف��ي 
طولكرم د. بنان نزال، ومدير 
هيئ��ة اإلذاع��ة والتلفزي��ون 
في طولك��رم أحمد بعجاوي، 
إضافة الى المدربين وطالب 
قسم تكنولوجيا االعالم في 

الجامعة. 
أن  ال��ى  د. ج��رار  وأش��ارت 
لجامع��ة  ا بي��ن  لش��راكة  ا
مي��ة  عال إل ا ت  سس��ا لمؤ ا و
المحلية تأتي ضمن سياس��ة 

مه��ارات  لصق��ل  الجامع��ة 
الطلبة ونق��ل خبرات عملية 
حي��ة للطلب��ة م��ن الس��وق 
العل��وم  جان��ب  المحليال��ى 
النظري��ة والمعرفي��ة الت��ي 
به��دف  الجامع��ة،  تقدمه��ا 
تجهيزهم بمتطلبات س��وق 
العم��ل، إضاف��ة ال��ى تبن��ي 
مي��ة  عال إل ا ت  سس��ا لمؤ ا
للمواهب الشابة ودعمها، مما 
يس��هم في فتح افاق جديدة 
للطلبة ووضعهم على بداية 
طريق النجاح. منوهًة إلى أن 

الجامعة تسعى لعقد مذكرات 
تفاهم مع كافة المؤسس��ات 
اإلعالمي��ة لعق��د المزيد من 
الدورات التدريبية مس��تقباًل 

في مختلف المجاالت. 
م��ن جهت��ه أش��اد أ. بعجاوي 
بالتعاون المشترك بين قسم 
االعالم ف��ي الجامعة وهيئة 
اإلذاعة والتلفزيون، كونهما 
جهتين حكوميتين، خاصة أن 
القسم ال يزال حديث الوالدة 
وفي س��نته األول��ى، ما يزيد 
من ض��رورة تدري��ب الطلبة 

ونق��ل خب��رات اإلعالميي��ن 
المتمرس��ين في الميدان في 
مج��االت التحري��ر والتصوير 
والمراس��لة، لصق��ل مهارات 
الطلبة في سن مبكرة. مؤكدًا 
على تطلع��ات الهيئ��ة لعقد 
المزيد من الدورات التدريبية 
ها  د ا س��تعد ا و  ، مس��تقبال
لتقدي��م كاف��ة اإلمكاني��ات 
المتاح��ة لدع��م الطلبة حتى 
تخرجه��م وانخراطه��م ف��ي 

سوق العمل. 
واعتب��ر د. نزال أن الش��راكة 

م��ع الجامع��ة تأت��ي ضم��ن 
عي��ة  جتما ال ا لية  و لمس��ؤ ا
الواقع��ة على عات��ق الوزارة 
لدع��م الجامع��ات الحكومية 
والخاصة على حد سواء، ونقل 
خبرتها الى اإلعالميين الشباب 
إعالمي��ة  مرجعي��ة  كونه��ا 
رس��مية. مش��يرًا ال��ى رغبة 
الوزارة في تطوير العالقة مع 
كادر قسم تكنولوجيا االعالم 
في الجامع��ة وطلبته، بهدف 
تبادل الخبرات والمعرفة بين 

الطرفين. 

فوز كتلة الشهيد ياسر عرفات
 في انتخابات مجلس طلبة خضوري

طولك��رم– الحياة الجديدة– مراد ياس��ين- 
فازت كتلة الشهيد ياسر عرفات – المنبثقة عن 
حركة الش��بيبة الطالبية )فتح( في انتخابات 
مجلس اتحاد طلبة جامعة فلسطين التقنية 
خضوري لدورة 2018/2017، التي بدأت أمس 
الس��اعة التاس��عة صباح��ًا وانته��ت في تمام 
الساعة الثالثة والنصف مساًء،  بحصولها على 

)19(  مقعدًا من أصل  33 مقعدا.   
فيما حازت كتلة الوفاء االسالمية المنبثقة عن 
حرك��ة حماس )11(، وحازت كتلة فلس��طين 
التي تكونت من تحالف ست كتل واطر طالبية 
شملت جبهة العمل الطالبي- الذراع الطالبي 
للجبهة الش��عبية، تجمع المب��ادرة الطالبي– 
الذراع الطالبي للمبادرة الوطنية الفلسطينية، 
كتلة الوحدة الطالبية – الذراع الطالبي للجبهة 

الديمقراطية، كتل��ة اتحاد الطلبة التقدمية– 
الذراع الطالبي لحزب الش��عب الفلس��طيني، 
كتلة االس��تقالل– الذراع الطالبي لحركة فدا 
وكتل��ة نضال الطلبة– الذراع الطالبي لجبهة 
النضال الش��عبي على 3 مقاعد، بحيث كانت 

نسبة الحسم 96.8 صوت لكل مقعد. 
وبلغ عدد المقترعين )3373( من إجمالي عدد 
طلبة الجامعة الذين يحق لهم االنتخاب والبالغ 
عددهم )5324( بنس��بة 63.2.% في انتخاب 
الكت��ل المتنافس��ة، فيم��ا كان ع��دد األوراق 

البيضاء والالغية 178 ورقة. 
وأكد رئيس لجنة اإلش��راف عل��ى االنتخابات 
د. حس��ين ش��نك أن العملية االنتخابية تمت 
ضم��ن إطار ديمقراطي وضمن إطار النزاهة 

والشفافية.  

»القدس المفتوحة« و »الحلم 
الفلسطيني« توقعان مذكرة تفاهم

رام اهلل- الحي��اة الجديدة- وقعت جامعة القدس 
المفتوحة ومؤسس��ة الحلم الفلسطيني، أمس، 
مذكرة تفاهم في إطار العمل المجتمعي التنموي 

في مجاالت التنمية والتمكين وبناء القدرات.
وقع المذك��رة عن القدس المفتوح��ة أ. د. محمد 
شاهين مس��اعد رئيس الجامعة لشؤون الطلبة، 
وعن مؤسس��ة الحلم الفلسطيني أ. معاذ حسين 
رئيس مجلس إدارة المؤسس��ة، بحضور أ. وسام 
غنيم رئيس قسم األنشطة الطالبية في الجامعة، 
وكمال طقاطقة الرئيس التنفيذي لمؤسسة الحلم 
الفلسطيني، ورندة مقبول، وحسين نجوم، وجهاد 
بني ع��ودة، ووالء زواهرة، أعض��اء مجلس إدارة 

المؤسسة. 
واشار شاهين باسم إلى أن هذه المذكرة تأتي في 
سبيل توحيد الجهود المؤمنة بالبذل والعطاء تجاه 
قضيتنا الوطنية العادلة ومن منطلق التشاركية 
في العمل بما يخدم المصلحة العليا، وهي تهدف 
إل��ى رفع كفاءات وقدرات القي��ادات الطالبية في 
فروع الجامعة، وكيفي��ة إدارة العمل النقابي بما 
يخدم الطلبة، وس��تنفذ بالتعاون والتنس��يق مع 
مجالس الطلبة في الجامعة، إضافة إلى استثمار 
ساعات العمل التطوعي المعتمدة بما يساعد على 
صقل ش��خصية الطلبة وتمكينهم من االنخراط 

في س��وق العمل وتوظيف عملي��ات التمكين في 
المجتم��ع الفلس��طيني. وأك��د طقاطق��ة أهمية 
هذه المذكرة كونها تعزز التعاون بين المؤسسة 
والجامع��ة في مج��االت طالبية متعددة، مش��يرًا 
إل��ى أن جامع��ة الق��دس المفتوح��ة تع��د كبرى 
الجامعات الفلس��طينية. وإن انتشارها وامتدادها 
ف��ي أرجاء الوطن الفلس��طيني يمكنه��ا من أداء 
رسالتها في نشر التعليم والثقافة وخدمة الفئات 
المجتمع��ة المختلف��ة. واتفق الطرف��ان بموجب 
مذكرة التفاهم على تش��كيل طواقم متطوعين 
من طلبة الجامعة، تكون مس��اندة للطرف األول 
وتعم��ل في مجال العم��ل التطوعي في المجتمع 
الفلسطيني، والعمل على تدريب النُخب الطالبية 
وإعداده��م كمدربي��ن متخصصين ف��ي مجاالت 
التوعية والتثقيف واإلرشاد. وتؤكد مذكرة التفاهم 
إعداد خطة ومنهجية مش��تركة تس��اعد في خلق 
اتجاهات اس��تراتيجية للعمل في مجاالت الوقاية 
الشاملة، إضافة إلى العمل على تنفيذ جملة من 
البرامج والنشاطات المجتمعية من خالل طواقم 
الطلب��ة المتطوعي��ن المدربة والمؤهل��ة وطنيًا 
وإداري��ًا واجتماعي��ًا، وكذلك توس��يع رقعة العمل 
المجتمعي ضمن خطة ممنهجة إلدارة عمل الطلبة 

المتطوعين.

طولكرم: أبو بكر يلتقي وفدًا ايطاليا ومدير الضابطة الجمركية
طولك��رم- الحي��اة الجدي��دة– 
مراد ياسين- اس��تقبل محافظ 
طولك��رم عص��ام أب��و بكر في 
دار المحافظ��ة ام��س، وفدًا من 
مؤسس��ة جيس��في اإليطالي��ة، 
الزاري«  »فرانشيس��كا  ض��م 
مديرة مشروع دعم تطوير قطاع 
متكامل إلدارة النفايات والتوعية 
المجتمعية في مخيم نور شمس، 
والممول من التع��اون اإليطالي 
والذي نفذته المؤسسة، ومنسقة 

المشروع عطاف ذياب. 
وأش��اد المحاف��ظ أبو بك��ر بدور 
مؤسس��ة جيس��في م��ن خ��الل 

تنفيذ العديد من المشاريع على 
مستوى المحافظة، وخاصة في 
مخيم��ي طولكرم ونور ش��مس 
لتحسين الظروف البيئية وتعزيز 
صمود أهلنا هناك، وتحديدًا في 
ظل اس��تمرار جريم��ة االحتالل 
بحق جميع أبناء ش��عبنا في كل 

مكان. 
واش��ارت إلى أنه س��يكون هناك 
مش��روع جدي��د لتطوي��ر قطاع 
متكامل إلدارة النفايات والتوعية 
المجتمعية يس��تفيد منه سكان 
مخيم��ي طولكرم ونور ش��مس 

وبتمويل من التعاون اإليطالي.

م��ن جه��ة ثانية، التق��ى أبو بكر 
في دار المحافظة، المدير الجديد 
لمديري��ة الضابط��ة الجمركي��ة 
الرائد مصطف��ى غنيمات والوفد 
المراف��ق ل��ه، وذل��ك بمش��اركة 
جهات االختصاص في مؤسس��ة 

المحافظة.
وأك��د أبو بكر الجهود التي تبذلها 
الضابط��ة الجمركي��ة ومن خالل 
التعاون م��ع جميع الش��ركاء في 
األم��ن  عل��ى س��المة  الحف��اظ 
الغذائي للمواطنين، وضمان عدم 
انتشار البضائع والمواد الفاسدة، 
ومالحقة المهربين وتجار المواد 
الفاسدة وغير المطابقة للجودة، 
إضاف��ة إلى غيرها م��ن المهمات 
الكبي��رة الت��ي تق��ع عل��ى عاتق 

الضابطة الجمركية.

شهادة ميالد من »البالد«
نابلس- وفا- يقلب المواطن 
عثمان س��ويدان )78 عاما( 
م��ن مدينة نابل��س، ورقة 
صفراء مهترئة، وضع عليها 
اكث��ر م��ن ش��ريط الصق، 
لتبقى اجزاؤها متماس��كة، 

فهو يعتبرها كنزا ثمينا.
الورق��ة الصف��راء ش��هادة 
مي��الد المواط��ن س��ويدان 
الت��ي كت��ب عليه��ا بث��الث 
لغات العربية، واالنجليزية، 
والعبري��ة، م��كان ال��والدة 
قري��ة س��لمة قض��اء يافا، 
وتاريخ الميالد ش��هر ايلول 
ع��ام 1940، الت��ي روس��ت 
بحكوم��ة فلس��طين، فيما 
ج��رى وض��ع طاب��ع اخضر 
الل��ون وكت��ب علي��ه ايضا 
بثالث لغات بسعر 10 ميالت. 
ويطلق الفلسطينيون على 
االراض��ي التي هجروا منها 
اس��م »الب��الد«، باعتبارها 

ارضهم وبلدهم.
واكدت الشهادة التي وجدها 
صدفة بي��ن المالبس التي 
حملتها العائل��ة معها اثناء 
خروجه��ا، أن جنس��ية األب 
واألم فلسطينية، والعنوان 

الدائم لهما قرية سلمة.
ثماني��ة اع��وام كان عم��ر 

هج��ر  عندم��ا  س��ويدان 
م��ن  ئلت��ه  عا ل  حت��ال ال ا
مس��قط راسه سلمة، على 
أم��ل الرج��وع اليه��ا خ��الل 
ايام حس��ب وعود الحكومة 
البريطانية في ذلك الوقت.
يق��ول: »حملن��ا مالبس��نا 
وما نس��تطيع معن��ا وركبنا 
ف��ي مركب��ات صادفتنا في 
الطري��ق الى مدينة الرملة 
الت��ي مكثن��ا فيه��ا حوالي 
عش��رة اي��ام، ث��م توجهنا 
بعده��ا الى مدين��ة نابلس 
مؤقتا على امل الرجوع الى 

سلمة«.
الوق��ت  س��ويدان:  يتاب��ع 
المؤقت أصبح 70 عاما في 
انتظ��ار العودة ال��ى بيوتنا 
التي هجرنا منها، واصبحت 
مل��كا لإلس��رائيليين فيم��ا 
بع��د، كن��ا نس��مع الكثي��ر 
من القص��ص اثناء طريق 
رحلتنا الى الرملة ونابلس، 
ع��ن القت��ل والدم��ار، عن 
مرضعات نسيين اوالدهن، 
ع��ن م��ن ضل��وا الطري��ق 

وتاهوا عن عائالتهم«.
سويدان ذاكرته لم تحتفظ 
بالكثير من مسيرة التهجير، 
انم��ا يذك��ر ح��وش منزله 

ف��ي س��لمة وع��دد الغرف 
وتفاصي��ل حجارته، وبيارة 
الم��وز التي كان��ت تملكها 
العائلة، واالعمال التي كان 
يق��وم بها لمس��اعدة والده 
في تربية ع��دد من االبقار 

وزراعة القمح والذرة.
بعد س��نوات ع��دة زار والد 
س��ويدان حس��ب م��ا رواه 
ألبنائ��ه، منزل��ه الذي هجر 
منه في قرية سلمة، فوجد 
فيه عائلة اس��رائيلية، بعد 
أن اس��تولت علي��ه، وطلبت 
من��ه الرحيل ف��ور وصوله، 
ألنه اصبح ملكها، وال يوجد 

حق له فيه.
ويؤكد سويدان أن المأساة 
لش��عب  با قع��ت  و لت��ي  ا
الفلس��طيني كبي��رة جدا، 
ولكن قس��وة الظروف التي 
عاش��وا فيها بع��د التهجير 
والنكب��ة كان��ت اكبر، فبعد 
أن حط��ت رحال العائلة في 
قرية رفيديا غربي نابلس 
آن��ذاك، ج��رى نص��ب عدد 
من الخيم في احدى حقول 
الزيت��ون، التي ل��م تصمد 
كثي��را بع��د ش��تاء قارص، 
وثلوج وصلت الى 70 س��م 
ف��ي الع��ام 1949، هدمت 

خالله��ا الخيام على رؤوس 
ساكنيها«.

المنطقة  ويقول: »أهال��ي 
هبوا لنجدة الالجئين واذكر 
منهم اب��و عم��اد الدواني، 
والح��اج عبد اهلل حس��ونه، 
بع��د أن اصبحوا ب��ال مأوى 
الجوي��ة  الظ��روف  نتيج��ة 
الثلوج  الصعب��ة وس��قوط 

بكثافة«.
لم يزر س��ويدان مس��قط 
رأس��ه قرية سلمة المحتلة 
عام 1948، بل بقي يسمع 
عنه��ا وم��ا ح��ل به��ا بع��د 
استيالء اإلسرائيليين على 
ما فيها، لكن تبقى امنياته 
بزيارتها ورؤي��ة بيته الذي 

هجر منه.
بش��هاد  احتفاظ��ه  وع��ن 
الميالد حت��ى اليوم، يقول: 
»ه��ذه األصل واألس��اس، 
وباقي االرواق تعتبر اعارة، 

فه��ذه ت��دل على مس��قط 
رأسي، وتذكرني بطفولتي 
امضي��ت  ال��ذي  والم��كان 
سنوات فيه رغم قلتها واحن 

اليه دائما«.
الي��وم بع��د 70 عام��ا على 
التهجي��ر يجل��س المواطن 
سويدان في دكانه الصغير 
بحي رفيدي��ا، التي تبعد ما 
يقارب 200 متر عن المكان 
الذي نصبت فيه خيام العائلة 
لحظة وصوله��ا الى مدينة 
نابلس، ويتذكر كيف كانت 
األراض��ي تع��ج بالالجئين، 
الذي��ن فرقته��م اس��رائيل 
فمن��م من هاج��ر الى مدن 
فلس��طينية اخ��رى وعاش 
قصص اللجوء والشتات في 
الق��رى والمخيمات، ومنهم 
هاجر ال��ى خارج البالد ولم 
يب��ق منها س��وى الذكريات 

والمفتاح. 


