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دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 4766/ج/2018
التاريخ: 2018/6/25

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم أن���ه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يدة أن���ا نريمان محمد عبد 
الرحمن مرعي وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 439/2018/5936 تاريخ 

2018/6/12
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على أراضي الهاشمية حوض رقم 5 قطعة رقم 36
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام 
من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  
نريمان محمد عبد الرحمن مرعي نهلة شاكر اسعد الخالدي  

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية نابلس
دائرة التنفيذ

ورقة إخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس
بالدعوى التنفيذية رقم 2018/3711

إل���ى المحكوم عليه: فلك يوس���ف عبد الهادي عنبتاوي نابلس الدوار عم���ارة العنبتاوي ومجهول 
محل اإلقامة حاليًا.

يجب عليك أن تؤدي في ظرف اس���بوعين اعتبارا من تاريخ تبلغك ورقة االخبار التنفيذي هذه في 
هذا العدد بالق���رار المنفذ الصادر في القضية التنفيذية رق���م 2018/3711 دائرة تنفيذ نابلس 
وموضوعه���ا ملكية ومنع معارضة بموجب قرار محكمة صلح نابلس رقم 2004/540 الصادر بتاريخ 
2009/1/18 لصال���ح المحك���وم له كمال حمدي جميل أصالن، وإذا انقضت هذه المدة فس���تضطر 

دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم حسب األصول والقانون بحقك.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 4769/ج/2018
التاريخ: 2018/6/25

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد أنا نريمان محمد عبد الرحمن 
مرعي وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 436/2017/12252 عدل جنين 

 2017/12/5
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على اراضي كفرقود حوض رقم 7 قطعة رقم 4
فم���ن له اعتراض على ذلك علي���ه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم الس���ير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

نريمان محمد عبد الرحمن مرعي شيرين عبد الله سعيد طه  
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 4781/ج/2018
التاريخ: 2018/6/25

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد نضال يوسف أحمد أبو الرب 
وذلك بصفة وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 439/2018/6116 تاريخ 2018/6/21 

بيع )500(م
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على أراضي قباطية حوض رقم 9 قطعة رقم 21
فمن له اعتراض عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

نضال يوسف أحمد أبو الرب معاوية محمود أسعد العالونة 
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية طولكرم
الرقم: 2018/1161 
التاريخ: 2018/5/28

ورقة إخبار بالنشر
صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم

إلى المحكوم عليه: صبحي فؤاد صبحي ناصر من نابلس، دير شرف، ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
عماًل بقرار س���عادة قاضي التنفيذ بتاريخ 2018/5/28 في القضية التنفيذية 2018/1161 والتي 
موضوعها ش���يك بقيمة 400 دينار و30 ش���يكل رس���وم ومصاريف، فقد تقرر إعالمك حيث أنه 
وعماًل بالمادة 10 من قانون التنفيذ فقد تقرر إعالمك أنه عليك أن تقوم خالل خمس���ة عشر يوما 
من تاريخ تبلغك بتنفيذ مضمون القرار و/أو اداء الدين إلى المحكوم له محمد خير جمال يوس���ف 
محمود من طولكرم، وإذا لم تقم بتنفيذ مضمون القرار أو لم تقم بالمراجعة فتضطر دائرة التنفيذ 

إلى مباشرة اإلجراءات القانونية بحقك.
تحريرًا في 2018/5/28

مأمور التنفيذ
احمد دقم

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية طولكرم
الرقم: 2017/6276 
التاريخ: 2018/5/28

ورقة إخبار بالنشر
صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم

إلى المحكوم عليه: صبحي فؤاد صبحي ناصر من دير شرف، ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
عماًل بقرار س���عادة قاضي التنفيذ بتاريخ 2018/5/28 في القضية التنفيذية 2017/6276 والتي 
موضوعها ش���يك بقيمة 1150 ش���يكل، فقد تقرر إعالمك حيث أنه وعماًل بالمادة 10 من قانون 
التنفيذ فقد تقرر إعالمك أنه عليك أن تقوم خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبلغك بتنفيذ 
مضمون القرار و/أو اداء الدين إلى المحكوم له محمد خير جمال يوس���ف محمود من طولكرم، وإذا 
لم تقم بتنفيذ مضمون القرار أو لم تقم بالمراجعة فتضطر دائرة التنفيذ إلى مباش���رة اإلجراءات 

القانونية بحقك.
تحريرًا في 2018/5/28

مأمور التنفيذ
احمد دقم

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين
رقم الملف: 4788/ج/2018
التاريخ: 2018/6/25

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد أنا إبراهيم قاس���م آدم 
أبو نعيم الوكيل عن علي بس���ام علي الجرباوي وس���لمى عيس���ى موس���ى جرباوي وبشار 
وش���ريف وميس أبناء عماد بس���ام الجرباوي بموجب الدورية رق���م 2018/9178 عدل رام 
الل���ه 2018/5/16 المعطوفة على العامة 2014/312 ع���دل رام الله المعطوفة على العامة 

2012/12820 رام الله والعامة 2012/12815 رام الله والعامة 2013/12596 رام الله
الصادرة من كاتب عدل رام الله

وذلك بمعاملة بيع على أراضي جنين حوض رقم 20074 قطعة رقم 7
فم���ن له اعتراض على ذلك علي���ه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم الس���ير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

علي بس���ام علي الجرباوي وسلمى عيسى 
موس���ى جرباوي وبشار وش���ريف وميس 

أبناء عماد بسام الجرباوي

     إبراهيم قاسم آدم أبو نعيم

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: 2017/1798 مدني
التاريخ: 2018/6/24

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر
صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم 2017/1798

إلى المدعى عليه: ش���ركة ايزك للدعاية واإلعالن المس���اهمة الخصوصية المحدودة ومجهول 
محل اإلقامة.

يقتض���ى حضورك إلى محكمة صلح رام الله يوم 2018/10/3 الس���اعة التاس���عة صباحًا للنظر 
ف���ي الدعوى المدنية رق���م 2017/1798، التي أقامها عليك المدعي عم���ار محمود عبد الحافظ 
كرابلية/ الخليل بواس���طة وكيله المحامي خلدون ع���واودة/ رام الله بدعوى وموضوعها المطالبة 

بمبلغ 43620 شيكل
ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى.

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عشر يومًا من تاريخ تبليغك بالنشر بإحدى 
الصحف المحلية عماًل بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 

.2001
وإذا لم تحضر أو ترسل وكياًل عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.

هيام الشيخ قاسم
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: 2016/1046 مدني
التاريخ: 2018/6/6

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر
صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم 2016/1046

إلى المدعى عليه: عماد هاني رشاد ريس ومجهول محل اإلقامة.
يقتضى حضورك إلى محكمة صلح رام الله يوم 2018/9/24 الس���اعة التاسعة صباحًا للنظر في 
الدعوى المدنية رقم 2016/1046، التي أقامتها عليك المدعية شركة ترست العالمية للتأمين/ 
البيرة بواس���طة وكيلها المحامي موس���ى الصياد/ رام الله بدعوى وموضوعها استرداد لألضرار 

المادية الناتجة عن حادث طرق، وجاء في أسباب الئحة الدعوى ما يلي:
ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى.

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغك بالنشر بإحدى 
الصحف المحلية عماًل بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 

.2001
وإذا لم تحضر أو ترسل وكياًل عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.

هيام الشيخ قاسم
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي أريحا
رقم الملف: 903/ج/2018
التاريخ: 2018/6/25

إعالن صادر عن دائرة األراضي أريحا
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي اريحا الس���يد غالب ش���الش محمد نجوم وذلك 

بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 223/2018/1147 تاريخ 2018/6/24
سوسن فتحي عمر

الصادرة من كاتب عدل أريحا
وذلك بمعاملة بيع على أراضي الديوك حوض رقم 4 قطعة رقم 53 

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام 
من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  
غالب شالش محمد نجوم سوسن فتحي عمر  

المشتري: علي راشد عبد الفتاح دعنا
دائرة األراضي أريحا

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي طولكرم

رقم الملف 835/ج/2018
التاريخ: 2018/6/25

إعالن صادر عن دائرة األراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي طولكرم الس���يد/ة دعاء رفيق أحمد بروق وذلك 

بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 2018/3720 تاريخ 2018/6/6
الصادرة من كاتب عدل طولكرم

وذلك بمعاملة بيع على أراضي عنبتا حوض رقم 8505 قطعة رقم 19.
فمن له اعت���راض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

دعاء رفيق احمد بروق إياد عاهد يوسف إبراهيم  
دائرة األراضي طولكرم

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طولكرم
رقم المعاملة 2018/817
التاريخ: 2018/6/21

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي طولكرم الس���يد/ أن���ا / الواثق عدنان 

سعيد محمود بوكالتي الدورية رقم 2018/3538 عدل طولكرم
إلتمام معاملة البيع رقم 817/ج/2018

رقم القطعة رقم الحوض   اسم البلد  
14   8506 عنبتا  

ولم���ن له االعتراض على ذلك التقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي طولكرم لالعتراض خالل 
فترة عشرة أيام من تاريخ هذا النشر وبخالف ذلك يتم السير في المعاملة حسب األصول 

والقانون.
اسم الوكيل اسم المالك   

الواثق عدنان سعيد محمود/ وكيل دوري أيمن محمد سالمة أبو العماش 
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2018/2/26
الرقم: 2018/511

إعالن تبليغ بالنشر
 صادر عن دائرة تنفيذ رام الله

في الملف التنفيذي رقم 2018/511
إلى المحكوم عليها: ميساء يعقوب الشريف/ القدس الشيخ جراح/ مجهول محل اإلقامة حاليًا.

نعلمك أن المحكوم له: عماد عبد الحميد عبد الرحمن ميمي/ وكيله المحامي رشاد فشافشة.
قد حض���ر/ت إلى دائرتنا وطرح/ت لتنفيذ كمبيالة بقيمة 8000 ش���يكل، باإلضافة إلى مبلغ 285 
شيكل بدل رسوم تنفيذ حالة ومستحقة األداء إضافة إلى الرسوم والمصاريف. لذا يتوجب عليك 
أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أسبوعين من نشر هذا اإلعالن وبعكس ذلك سيتم 
السير بإجراء التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون.

مع االحترام
مأمور التنفيذ
اياد مشهور

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين
 رقم المعاملة:4742/ج/2018
التاريخ:2018/6/25

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعل���ن إلط���الع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة )ش���ادي” محمد علي” عطا “قاس���م 
سليمان” (وذلك بصفته وكيال عن رحاب بكري “شيخ إسماعيل” الحاج عبد الله ومحمد 
وس���ماح ورابعة ابناء خالد عط���ا الحاج عبد الله وايناس خالد عط���ا غانم بموجب الوكالة 
الدوري���ة رق���م )10762/2017/435( الصادرة ع���ن عدل جنين بتاري���خ )2017/10/25( 
والدوري���ة )10529/2017/435( الص���ادرة عن عدل جنين بتاري���خ )2017/10/19(وذلك 
لتقدي���م معاملة بيع رقم )4742/ج/2018( على قطعة األرض رقم )40(  من الحوض )7( 

والقطعة )90( من حوض )3( من اراضي عجة.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عش���رة 

أيام من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة:شادي” محمد علي” عطا “قاسم سليمان”

اس���م الموكل “المالك”: رحاب بكري”شيخ اس���ماعيل “ الحاج عبد الله ومحمد و سماح 
ورابعة ابناء خالد عطا الحاج عبد الله وايناس خالد عطا غانم.

عدد الحصص المباعة: حسب الوكاالت
مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة:4745/ج/2018
التاريخ:2018/06/26

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعل���ن إلط���الع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة )ش���ادي” محمد علي” عطا “قاس���م 
س���ليمان”(وذلك بصفت���ه وكيال عن س���امح خالد عطا الس���ليمان و رحاب بكري ش���يخ 
اس���ماعيل الحاج عبد الل���ه و محمد خالد عطا الس���ليمان.بموجب الوكال���ة الدورية رقم 
)10763/2017/435( الص���ادرة بتاري���خ )2017/10/25( الص���ادرة عن عدل جنين وذلك 
لتقدي���م معاملة بيع رقم )4745/ج/2018( على قطعة األرض رقم )31(  من الحوض )7(  

من أراضي عجه.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عش���رة 

أيام من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة:شادي” محمد علي” عطا “قاسم سليمان”

اسم الموكل “المالك”: س���امح خالد عطا السليمان + رحاب بكري شيخ اسماعيل الحاج 
عبد الله + محمد خالد عطا السليمان.

عدد الحصص المباعة: حسب الوكاالت
مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

دوله فلسطين
السلطة القضائية
دائره تنفيذ جنين

عبد السالم سامر عزات الجعبري 
جنين – اليامون وسط البلد منزل السيد عبد السالم الجعبري 

نعلمك���م ان���ه بتاري���خ 2018/05/13    قرار قاض���ي التنفيذ في القضي���ه التنفيذيه رقم 
 2018/2674

و المكونه فيما بين 
المحك�������������������وم له : محمد جابر كامل سعيد / جنين   

المحك����������������وم عليه :  عبد السالم سامر عزات الجعبري/ جنين 
تقرر اش���عارك انه يجب عليك ان تقوم في ظرف اس���بوعين من تاريخ تبليغك بدفع مبلغ ) 
5000 ش���يكل ( و الرس���وم ، قيمه كمبياله  عدد 1 لصالح المنفذ: محمد جابر كامل سعيد / 
جنين   وكيله / االس���تاذ/ة ) بدر الدين س���مودي  ( ،  لبيان ردك او اعتراضك عليه ، وبخالف 

ذلك ستضطر دائره التنفيذ لمباشره االجراءات التنفيذيه بحقك .
مع االحترام 

مأمور التنفيذ

 دوله فلسطين
السلطة القضائية

محكمه صلح  جنين
التاريخ 2018/05/14
رقم الدعوى : 2018/140 حقوق صلح جنين

  مذكره دعوى صادر عن محكمه صلح  جنين في الدعوى الحقوقيه رقم 
2018/140 لتبليغ المدعى عليه  

بالنشر 
ال���ى المدعى عليه : ) ربيع ناجح راجح ابو حس���ن ( من جنين  مجه���ول محل االقامه حاليا ، 
يقتضي حضورك الى هذة المحكمة يوم 2018/07/10  للنظر في الدعوى التي اقامها عليك 
المدعي: عزام فوزي اس���ماعيل زايد  من اليامون  قضاء جنين   بواس���طه وكالؤه المحامين  
بدر الدين س���مودي و /او فاديه زكارنه  جنين التي موضوعها : مطالبه ماليه بمبلغ  )3000( 
شيكل   ويمكانك الحضور الى قلم المحكمه و االطالع على تفصيل الدعوى ، و عمال بالمادة 
) 62 ( من قانون اصول المحاكمات المدنيه و التجاريه رقم ) 2 ( لسنه ) 2001 ( لذا يقتضي 
عليكما تقديم الئحه جوابيه خالل خمس���ه عش���ر يوم من تاريخ تبلغكم وإذا لم تحضروا او 

ترسلو وكيال عنكم تجري محاكمتكم حضوريا .
رئيس قلم الحقوق محكمه صلح  جنين 
مصطفى ابو بكر

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

مديرية رام الله والبيرة

إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام الله والبيرة
بشأن إيداع مشروع هيكلي بيت عور الفوقا رقم المشروع 2017/1522

تعلن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام الله والبيرة عن إيداع مشروع هيكلي بيت عور الفوقا 

رقم المش���روع 2017/1522 لالعتراضات وذلك حس���ب المخططات المعلنة والمودعة في 

مقر مجلس قروي بيت عور الفوقا وفي مقر اللجنة المحلية للتنظيم والبناء لبلدات الطيرة 

وبيت عور الفوقا وفي مقر مديرية الحكم المحلي/ محافظة رام الله والبيرة والواقعة ضمن 

ح���دود الخط األزرق من أراضي بل���دة بيت عور الفوقا في محافظ���ة رام الله والبيرة، وذلك 

استنادًا للمواد 20، 21 من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم 79 لسنة 1966.

ويجوز ألي ش���خص وألي سلطة أو مؤسسة رس���مية أو أهلية ممن لهم مصلحة في ذلك 

تقدي���م اقتراحاتهم أو اعتراضاتهم على المش���روع معنونة إل���ى رئيس اللجنة المحلية 

للتنظي���م والبناء لبلدة الطيرة وبيت عور الفوقا خالل مدة ش���هر م���ن تاريخ إعالن اإليداع 

بالجريدة الرسمية وجريدتين محليتين وتدعم االعتراضات أو االقتراحات المقدمة حيثما 

أمكن بمخططات إيضاحية ووثائق ثبوتية. 
رئيس اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء
لمحافظة رام الله والبيرة

بلدية جنين توقع برتوكول 
تعاون مع مولنبيك البلجيكية

وبينا أن بروتوك���ول التعاون والتوأمة 
مع بلدية جنين ومولومبييك سانت جان 
الشراكة في  البلجيكية، تضمن تجسيد 
قضايا السالم والمساواة والحكم الرشيد 
بإش���راك المجتم���ع المحل���ي بالقرارات، 
واالس���تفادة من الخبرات البلجيكية في 

مواكبة تطور الهيئات المحلية.
المحافظ، عن ش���كره  أع���رب  ب���دوره، 
للحكوم���ة البلجيكي���ة عل���ى دعمها في 
تنفيذ العديد من المش���اريع التنموية، 
ودعاه���ا إلى االس���تمرار ف���ي جهودها 
الهادفة إلى تحس���ين األوض���اع العامة 
في محافظة جنين، مس���تعرضا األوضاع 

العامة على كافة المستويات وانتهاكات 
االحتالل.

م���ن جهتها، رحب���ت القنص���ل العام 
البلجيكي، بالتعاون المشترك الذي يعبر 
عن التضامن مع الش���عب الفلس���طيني 
وتجس���يد هذا التضامن من خالل تنفيذ 

مشاريع في عدة مجاالت.
وزار الوف���د البلجيك���ي، جمعية رعاية 
ومدرس���ة  الخيرية  الكفي���ف  وتأهي���ل 
"الن���ور" التابع���ة لها، ومدرس���ة "األمل" 
لذوي اإلعاق���ة الذهنية التابعة لجمعية 
أصدق���اء المريض الخيرية ف���ي مدينة 

جنين.

األسرى القدامى يؤمون بيت عزاء المحامية 
فيليتسيا النغر في مخيم الدهيشة 

بيت لحم – حس���ن عبد الجواد: أقيم في مؤسس���ة إبداع بمخيم الدهيشة 
جنوب بيت لحم بيت عزاء للمحامية اإلس���رائيلية فيليتسيا النغر المدافعة 
عن حقوق الفلسطينيين، بدعوة من القوى والمؤسسات والفعاليات الوطنية 

في المخيم ومحافظة بيت لحم.
وأم بي���ت العزاء العديد من األس���رى القدامى الذي���ن دافعت النغر عنهم 
أمام محاكم االحتالل العس���كرية اإلسرائيلية في س���بعينيات وثمانينيات 
القرن الماضي، وكان من بين الحضور المحاميتان اإلسرائيليتان ليئاتسيمل 

واليغرا باتشيكو.
وكانت النغر واكبت قضايا العديد من األسرى الفلسطينيين لحظة بلحظة، 
وكان لها تأثير ايجابي في نفس���ياتهم، وموق���ف واضح من عدالة القضية 

الفلسطينية، وطالبت دائما بضرورة وقف االحتالل وإنهائه.
ووج���ه أمين س���ر فصائ���ل المنظمة ف���ي المحافظة محم���د الجعفري في 
كلمته التأبينية التحية ل���روح المحامية النغر، وإلى رفيقة دربها المحامية 
ليئاتس���يمل اللتين وقفتا في وجه الظلم والمعاناة التي واجههما الشعب 
الفلس���طيني بكل قوة واقتدار وعقائدية ال تلين ودفعتا الثمن غاليا ألنهما 

وقفتا ضد االحتالل".
فيم���ا أك���د رئيس هيئة األس���رى والمحررين عيس���ى قراقع "أن األس���رى 
عموما لن ينس���وا المحامي���ة النغر، فقد أحبوها وهي تط���ل عليهم في كل 
زنزانة وس���جن ترفع معنوياتهم وتش���د أزرهم وتزور عائالتهم، تقف أمام 
قضاة المحاكم العس���كرية مدافعة عنهم كمقاتلي حرية شرعيين، منددة 
بسياس���ات االحتالل وبجه���ازه القضائي ال���ذي أدركت انه غطاء لش���رعنة 

االحتالل منذ البدايات".
أما األس���ير المح���رر فضل طهبوب فقد اس���تذكر تجربته الش���خصية مع 
الفقيدة، مشيرا إلى أن الراحلة كانت ترى النضال الفلسطيني نضااًل مشروعًا 

وهو ما أثار غضب وعداء مؤسسة االحتالل اإلسرائيلية.
واستذكر األسير المحرر عطا القيمري حينما وصفت النغر محكمة االحتالل 
بأنها مغرضة فطلب القاضي منها قبل اس���تكمال وقائع المحكمة االعتذار، 
رابطًا اعتذارها بإطالق سراحه، فما كان منه إلى أن شجعها على عدم االعتذار 
حتى لو كلفه ذلك حريته ولكنها راجعت الموقف خوفا عليه، فبدأت بحديث 

ملتو كي تضمن اإلفراج عنه، وكي يسمى ذلك اعتذارا غير مباشر".
واس���تذكر الصحافيان حمدي فراج وحس���ن عبد الجواد موقف النغر حين 
حضرت إلى مخيم الدهيش���ة الذي كانت تحيطه األسالك الشائكة وبراميل 
االس���منت، واستنكرت تحويله إلى "غيتو" بفعل هذه اإلجراءات، وقالت إنها 
س���تعمل من خالل رفع قضية على السلطات العسكرية أمام المحكمة العليا 

اإلسرائيلية إلزالة هذه اإلجراءات.

االتفاق على فتح آفاق التعاون بين 
بلديتي بيت لحم وسوتشافا الرومانية 

بي���ت لحم – حس���ن عب���د الجواد: 
اتفق���ت بلدية بي���ت لح���م وبلدية 
سوتش���افا الروماني���ة، عل���ى فت���ح 
آف���اق التعاون في مج���االت الرياضة 
والموس���يقى والتبادل التجاري بين 
المدينتين، والبدء بمش���روع لتبادل 
الخبرات في تقنيات رسم األيقونات، 
الكنيس���ة  م���ن  جوق���ة  ومش���اركة 
األرثوذكس���ية الروماني���ة في حفل 
إضاءة ش���جرة عيد المي���الد المجيد 

القادم في بيت لحم.
جاء ذلك خالل مشاركة رئيس بلدية 

بي���ت لحم أنطون س���لمان، والقائمة 
بأعمال مديرة دائرة العالقات العامة 
كارم���ن غط���اس باحتفالي���ة مدينة 
َوقعت  الت���ي  الرومانية،  سوتش���افا 

مؤخرًا اتفاقية توأمة مع بيت لحم.
وب���دء الحفل بلقاء ش���مل رؤس���اء 
وممثل���ي البلدي���ات المتوأم���ة م���ع 
سوتش���افا، وه���ي سوس���نويك في 
ومه���ال في  وتش���يرنويك  بولن���دا 

أوكرانيا وسوروتشا في مولدوفا.
وألق���ى رئي���س بلدية بي���ت لحم 
كلم���ة ش���كر فيه���ا رئي���س بلدية 

الدع���وة، وتحدث  عل���ى  سوتش���افا 
ع���ن تاري���خ القضية الفلس���طينية، 
ومعان���اة مدينة بيت لح���م وخاصة 
في ظل توس���ع المس���توطنات وبناء 
جدار الفص���ل العنصري، وتطرق إلى 
الجانب االقتصادي للمدينة، وتأثير 
األراضي  على  االس���تعماري  التوسع 

وعلى الجانب الزراعي.
وأكد س���لمان، أن بيت لحم تعتمد 
بشكل أساس���ي حاليًا على السياحة 
كمصدر دخ���ل للمدينة وأهلها، وأن 
بلدية بيت لحم تس���عى مع األطراف 
للمدينة كوجهة  للتروي���ج  المعنية 

دينية آمنة.
ولفت سلمان إلى أن عالقات التوأمة 
مع بيت لح���م نتجت م���ن أهميتها 
الديني���ة والتاريخي���ة، ومن ضمنها 
مدين���ة سوتش���افا، معربًا ع���ن أمله 
في أن ينجم عنها مش���اريع وأنشطة 

مختلفة لمصلحة المدينتين.
وأض���اف: "إن مجل���س بلدية بيت 
لحم يؤمن بأن العالقات الثنائية بين 
المدن المتوأمة تنقل الدبلوماس���ية 
إل���ى  السياس���ي  المس���توى  م���ن 

المستوى المحلي". 
أع���رب رئي���س بلدية  م���ن جانبه 
سوتش���افا اي���ون لونغو ع���ن دعمه 
الفلسطيني،  الش���عب  وتضامنه مع 
وأكد حقه في العيش بحرية وعدالة، 
بأنه س���يعمل كسفير لدولة  منوهًا 
فلس���طين لنش���ر رس���الة الش���عب 
وتنفيذ  روماني���ا،  الفلس���طيني في 

مشاريع فعالة بين المدينتين. 

جني���ن - محمد ب���الص: احتفلت بلدية 
جنين، أمس، بتوقيع برتوكول تعاون مع 
بلدية مولنبيك البلجيكية، بهدف تعزيز 
التعاون والصداقة بي���ن المدينتين في 

عدة مجاالت.
وأجريت مراسم التوقيع في قاعة فندق 
"ن���ورث جي���ت"، بحضور محاف���ظ جنين، 
الل���واء إبراهي���م رمضان، ووزي���ر الحكم 
المحلي، الدكتور حسين األعرج، ورئيس 
بلدي���ة جنين، الدكتور محم���د أبو غالي، 
ووفد م���ن وزارة الخارجي���ة والمغتربين، 
الع���ام في القدس،  البلجيكي  والقنصل 
دانيي���ل هافن، وعض���و المجلس الثوري 
لحرك���ة فتح، النائب جمال حويل، ومدراء 
وممثلي عدد من المؤسس���ات الرس���مية 
واألهلية. وقال المستشار أول في سفارة 
فلس���طين ف���ي بلجيكا، حس���ان بلعاوي، 
إن بروتوك���ول التعاون بي���ن البلديتين 
مش���ترك في عدة مج���االت حيوية، وجاء 
ضم���ن عالقات التع���اون الثقافي، ودعم 
قطاعات الش���باب والطفولة، مش���يرًا إلى 
أن البلدية البلجيكية اتخذت قرارًا بعدم 
إقامة أي عالقات تعامل مع المستوطنات.

وأفاد بلعاوي، بأن س���بع مدن بلجيكية 
تقي���م عالقات تعاون مش���ترك مع مدن 
فلس���طينية ضم���ن ش���بكة الس���لطات 
واس���تضافت  الفلس���طينية،  المحلي���ة 
الفريق الوطني الفلس���طيني في ملعب 

مدينة مولنبيك.
وأك���د عضوا بلدي���ة مولنبي���ك، أحمد 
االستمرار في  الخنوس، وس���ارة تورين، 
تقديم الدعم للشعب الفلسطيني حتى 

نيل حريته واستقالله.

»القدس المفتوحة« تشارك في اليونان 
بورشة ضمن مشروع »أرسموس«

رام الله - "األيام": ش���اركت جامعة القدس المفتوحة في الورشة التدريبية األولى 
في جامعة باتراس اليونانية ضمن مشروع )أراسموس بلس( الواقع االفتراضي كأداة 
تعليمية مبتكرة في مؤسس���ات التعليم العالي الفلس���طينية، إلى جانب جامعات 
االستقالل والبوليتكنك والعربية األميركية، إضافة إلى جامعة باتراس من اليونان، 

وبوليتكنك بوخارست من رومانيا، ونيترا الزراعية من سلوفاكيا.
وشارك الورشة من جامعة القدس المفتوحة محمود الحوامدة مدير مركز التعليم 
المس���تمر وخدمة المجتمع منسق المشروع، ومحمد عبد الحق، وغدير حامد من مركز 

التعليم المفتوح. وتناول التدريب، متطلبات المرحلة األولى من المشروع.


