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فقد هوية
أعلن أنا محمد موســى محمد الحيح عن فقد بطاقة الهوية الشــخصية التي تحمل الرقم 910438985 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

محكمة بداية رام اهللا 
الرقم: 2017/80 مدني 

مذكرة دعوى مدعى عليها بالنشر  صادر عن محكمة بداية رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2017/80 
الى المدعى عليه: جورجيت متى عيسى انقر - رام اهللا 

يقتضي حضوركما الى محكمة بداية رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2017/80 
الى المدعي عليه: جورجيت متى عيسى انقر - رام اهللا 

يقتضي حضوركما الى محكمة بداية رام اهللا يوم 2017/4/27 الساعة التاسعة صباحا للنظر في الدعوى 
المدنية رقم 2017/80، التي اقامها عليكما المدعي: لؤي توفيق حســني خليل بواســطة وكيله المحامي 

ثائر الشيخ وجاء في أسباب الئحة الدعوى ما يلي: 
المدعي: لؤي توفيق حسني خليل حامل هوية رقم (906455910) رام اهللا / كفر زيباد 

وكياله المحاميان ثائر الشيخ وعلي بزار مجتمعين ومنفردين / رام اهللا 
المدعى عليهم: 1 - شركة االنقر سويتس للسياحة والخدمات الفندقية العادية العامة المسجلة لدى مراقب 

الشركات في وزرة االقتصاد الوطني الفلسطيني تحت الرقم (562144808). 
2 - ان نعيم يوسف غزاوي 

3 - جورجيت متى عيسى انقر 
بالتكافل والتضامن فيما بينهم 

عنوانهم للتبليغ: رام اهللا 
قيمة الدعوى وموضوعها: المطالبة بتعويضات وحقوق عمالية بواقع مبلغ (354876,6) ثالثمائة واربعة 

وخمسون الفا وثمانمائة وستة وسبعون شيقال وستة اغورات. 
الئحة واسباب ووقائع الدعوى: 

1 - عمل المدعي لدى المدعى عليهم بشكل منتظم بوظيفة طباخ (شيف) اعتبارا من تايرخ 2009/5/1 
وحتى تاريخ انتهاء خدماته الواقع بتاريخ 2016/11/13 (مدة سبعة اعوام وستة اشهر وثالثة عشر يوما) 

براتب شهري مقداره 9000 تسعة االف شيقل شهريا، وفقا آلخر راتب شهري تقاضاه المدعي. 
2 - خالل فترة عمل المدعي لدى المدعى عليهم المدعة المشار اليها في البند (1) اعاله كان املدعي يعمل 
خالل االشهر (1 و2 و3 و 4 و 10 و 11 و 12) من كل عام 8 ثمانية ساعات يوميا من الساعة التاسعة صباحا 
وحتى الساعة الخامسة عصرا، اما خالل اشهر (5 و 6 و 7 و 8 و 9) من كل عام فكان يعمل 11 احمد عشر 
ساعة يوميا ولم يكن المدعي يتقاضى اجرة عن بدل عمل اضافي طوال فترة عمله لدى المدعى عليهم. 
3 - المدعي عمل لدى الشــركة المدعى عليها االولى المدة المشــار اليها في البند 1 اعاله وتحت اشــراف 
وتبعية المدعى عليهما الثاني والثالثة اللذين كانا وبصفتهما اصحاب عمل ومالكين للمدعى عليها االولى 
واصحاب االشراف والتوجيه للمدعي اثناء عمله لدى المدعى عليهم، عدا ان الشركة المدعى عليها االولى 
هي شركة عادية عامة والشركاء فيها (المدعي عليهما الثاني والثالثة) ملزمون مع المدعى عليها االولى 
وبالتكافل والتضامن بينهم بدفع كافة التعويضات والحقوق العمالية والمبالغ المترتبة في ذمتهم لصالح 

المدعي نتيجة عمله لديهم المدة المشار الهيا في البند (1) اعاله. 
4 - المدعي كان ملتزم بالدوام وكان يقوم بكافة أعماله على أكمل وجه وخالل عمله لدى المدعى عليهم 
لم يكن يتقاضى بدل االعياد الدينية والرسمية ولم يكن يعطل اال يوم واحد في عديد الفطر السعيد ويوم 
واحد في عيد االضحى المبارك، ولم يكن يتقاضى بدل اجازاته السنوية، كما ان المدعي كان يعمل لدى 
المدعى عليهم المذكورين ساعات عمل اضافي بواقع نصف ساعة عمل اضافي يوميا في االشهر ( 1و 2 
و 3 و 4 و 10 و 11 و 12) من كل عاام و(3,5) ثالثة ساعات ونصف عمل اضافي يوميا في االشهر ( 5 و 6 
و 7 و 8 و 9) من كل عما وطوال فترة عمل المدعي لدى المدعى عليهم ولم يكن يتقاضى عنها، باالضافة 
الــى ان المدعــي كان يعمل خالل ايام االعياد الدينية والرســمية دون ان يتقاضى عنها، باالضافة الى ان 
المدعي كان يعمل خالل أيام االعياد الدينية والرســمية دون ان يتقاضى اي اجر / بدالت، كما ان المدعي 
لم يتقاضى مكافأة نهاية الخدمة وباقي حقوقه ومستحقاته، ونتيجة عمل المدعي لدى المدعى عليهم 
المدة المشار اليها في البند (1) اعاله وانتهاء خدماته بالتاريخ المشار اليه اعاله، فقد ترصد وترتب واستحق 
للمدعي في ذمة المدعى عليهم وبالتكافل والتضامن فيما بينهم الحقوق والتعويضات العمالية التالية: 
أ- مبلغ (45216,6) خمسة واربعون الفا ومائتان وستة عشر شيقال وستة اغورات بدل مكافأة نهاية خدمة 
عن فترة عمل المدعي لدى المدعى عليهم البالغة سبعة اعوام وستة اشهر وثالثة عشر يوما، وذلك عمال 

بالمادتين (42 و45) من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000. 
ب- مبلغ (18000) ثمانية عشر الف شيقل بدل اجازات سنوية عن اخر سنتين عمل وفقا لما تنص عليه 

المادة (1/74) من قانون العمل الفلسطيني النافذ. 
ت- مبلغ (15750) خمسة عشر الفا وسبعمائة وخمسون شيقال بدل اجازة ثقافية بواقع اجرة اسبوع عن كل 
سنة عمل لم يتقاضاها المدعي طوال فترة عمله عمال باحكام المادة (76) من قانون العمل الفلسطيني. 
ج- مبلغ (31650) واحد وثالثون الفا وســتمائة وخمســون شيقال بدل اجازات االعياد الدينية والرسمية لم 

يتقاضاها المدعي طوال فترة عمله لدى المدعى عليهم.
ح- مبلغ (244260) مائتان واربعة واربعون الفا ومائتان وســتون شــيقال بدل ساعات عمل اضافي عملها 
المدعي لدى المدعى عليهم ولم يتقاضى اجرة عنها طوال فترة عمله لدى المدعى عليهم البالغة سبعة 
اعوام وســتة اشــهر وثالثة عشــر يوما بواقع (نصف ساعة عمل اضافي يوميا في االشهر 1 و 2 و 3 و 4 و 
10 و 11 و 12 من كل عما و 3,5 ثالثة ســاعات ونصف عمل اضافي يوميا في االشــهر 5 و 6 و 7 و 8 و 9 
من كل عام وطوال فترة عمل المدعي لدى المدعى عليهم) ومجموع ساعات العمل االضافي التي عملها 
المدعي لدى المدعى عليهم (3540) ســاعة عمل اضافي (3540 ســاعة عمل اضافي * 69 شــيقل اجرة 

ساعة العمل االضافي وفق قانون العمل = 244260 شيقل). 
اي ان مجمــوع المبالــغ والمســتحقات المترتبة للمدعي في ذمة المدعى عليهــم والمبين تفاصيلها اعاله 
هو مبلغ (354876,6) ثالثمائة واربعة وخمســون الفا وثمانمائة وســتة وســبعون شيقال وستة اغورات، 
والمدعى عليهم ملزمون بالتكافل والتضامن فيما بينهم بان يدفعوا للمدعي المبلغ المذكورة/ المدعى به. 
 5 - المدعــى عليهمــا الثاني والثالثــة وباالضافة الى ما اورده المدعي بخصوصهمــا في البنود اعاله من 
هذه الالئحة فان المدعى عليهما المذكورين شــركاء في الشــركة المدعى عليها االولى ويعتبر كل منهم 
مســؤوال بالتكافــل والتضامن مع الشــركة وباقي الشــركاء عن جميع الديون وااللتزامــات المترتبة على 
الشــركة عمال باحكام المواد الناظمة للشــركة العادية العامة الواردة في قانون الشركات وتحديدا المواد 

(19 ، 18 ، 17) من قانون الشركات. 
6 - طالــب المدعــي المدعى عليهــم مرارا وتكرارا بضــرورة دفع حقوقه العمالية المترتبة والمســتحقة 
والمذكورة اعاله، اال ان المدعى عليهم لم يقوموا بالدفع رغم االستحقاق والمطالبات المتكررة لهم بذلك، 

االمر الذي حدى بالمدعي القامة هذه الدعوى. 
7 - محكمتكم الموقرة مختصة بالنظر والفصل في هذه الدعوى نظرا لقيمتها وموضوعها ولوجود مقر 

الشركة المدعى عليها االولى ومكان اقامة باقي المدعى عليهم ضمن اختصاص محكمتكم الموقرة. 
الطلب: 

لما تقدم من اسباب و/او لما تراه محكمتكم الموقرة من اسباب اخرى فان المدعي يلتمس ما يلي: 
1 -  تبليغ المدعى عليهم نســخا من الئحة الدعوى ومرفقاتها وتعيين موعد جلســة ودعوتهم للمحاكمة 

حسب االصول والقانون. 
2 - غب المحاكمة والثبوت المحكم بالزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم بان يدفعوا للمدعي 
المبالغ والتعويضات والمستحقات العمالية المترتبة والمستحقة للمدعي في ذمة المدعى عليهم من عمله 
لديهم المفصلة في البند (4) اعاله من هذه الالئحة والبالغة (354876,6) ثالثمائة واربعة وخمسون الفا 
وثمانمائة وســتة وســبعون شيقال وســتة اغورات والزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم 
بدفع المبلغ المذكور للمدعي والزامهم بالرســوم والمصاريــف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية وبدل 

غالء المعيشة من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام. 
تحريرا في 2016/12/24 

وكيل المدعي 
المحامي ثائر الشيخ 
ويمكنكما الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى. ويتوجب عليكما تقديم الئحة جوابية 
خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ تبليغكما بالنشر باحدى الصحف المحلية عمال بالمادة (62) من قانون 
أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 واذا لم تحضرا أو ترسال وكيال عنكما سوف يتم 

السير في الدعوى وفق أحكام القانون. 

زينب عيسى 
رئيس قلم حقوق محكمة بداية رام اهللا 

3/26 د

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

3/26 د
محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ - الرقم: 2016/8590 

اعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا 
في الملف التنفيذي ر قم (2016/8590) 

الــى المحكــوم عليــه / عليها: منار انور مزيــد طويل - رام اهللا - البيرة جبــل الطويل - مجهول محل 
االقامة حاليا. 

نعلمك أن المحكوم له/ لها: مشهور نازك عطا ريان - وكيله المحامي مصطفى ابو هديل 
قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ شيك بقيمة (6000) شيقل حالة ومستحقة االداء اضافة الى 
الرسوم ومصاريف دائرة التنفيذ البالغة (71) شيقل، لذا يتوجب عليك انت و/أو من تنيب مراجعة دائرة 
التنفيذ خالل أسبوعين من نشر هذا االعالن وبعكس ذلك سيتم السير باجراء التنفيذ حضوريا بحقك 

وعلى ذلك تم اجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون. 

مأمور التنفيذ 
اياد مشهور 

3/26 د
   دولــة فلسطيــن

وزارة المالية والتخطيط 

االدارة العامة لضريبة االمالك 

الرقم: 2017/24 

اعالن صادر عن ضريبة امالك الخليل 
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى مكتب ضريبة امالك الخليل الســيد علي محمد علي المشــني من 
الشيوخ هوية رقم (859539926) وذلك بصفته وكيل دوري بموجب الوكالة الدورية الصادر عن سفارة 
دولة فلســطين في االردن وتحمل الرقم ســجل (1711) صفحة (2017/34) بتاريخ (2017/3/8) في 

الحوض رقم (1) القطعة رقم (10) من اراضي الشيوخ / جدر البلدة وذلك من اجل البيع. 
فمــن له اعتراض عليــه التقدم باعتراضه الى دائرة امالك الخليل مــدة اقصاها (15) يوما من تاريخ 

نشر هذا االعالن. 
المشتري: 1 - جهاد عبد اهللا ابراهيم حاليقة 2 - محمد علي خليل المشني 

اسم الموكل: موسى محمد سالم عيسى 
اسم الوكيل: علي محمد علي المشني 

اسم المالك: موسى محمد سالم عيسى 
المساحة المباعة: حسب الوكالة 

مدير دائرة ضريبة امالك الخليل 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

3/26 د
محكمة صلح نابلس

الرقم: 2017/194

مذكرة دعوى صادرة عن محكمة صلح نابلس بالقضية 
الحقوقية رقم 2017/194

الى المدعى عليه يوسف محمد منصور محمود من نابلس - برقة ومجهول محل االقامة حاليا يقتضي 
حضورك الى محكمة صلح نابلس يوم 2017/4/10 الساعة التاسعة صباحا للنظر بالدعوى الحقوقية 
المرقومة اعاله والتي اقامها عليك حسام سليمان عبد اهللا دغلس بواسطة وكيله االستاذ عالء حاجة 
وموضوعها تملك حصص بحق االولوية، ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل 
الدعــوى، وعمــال بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2  لســنة 2001 فانه 
يقتضي عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر واذا لم تحضر 

او ترسل وكيال عنك تجري محاكمتك حضوريا.

رئيس قلم محكمة صلح نابلس

3/26 د
   دولــة فلسطيــن

ديوان قاضي القضاة

محكمة يطا الشرعية 

تنويه صادر عن محكمة يطا الشرعية
لقد تم نشر اعالن تسجيل حجة حصر ارث صادرة عن محكمة يطا الشرعية في جريدة الحياة الجديدة 
صفحة 9 بتاريخ 2017/2/28م عدد 7641 ذكر فيه لقد تقدم المســتدعي ســعود عبد المجيد يوسف 
بدارين من اســموع وســكانها حامل هوية رقم 993076892 باســتدعاء لدى هذه المحكمة لتسجيل 
حجة حصر ارث لمورثه المرحوم عبد الكامل يوسف حمدان البدارين وذكر فيه ان المرحوم عبد اكامل 
المذكور قد انتقل الى رحمته تعالى بتاريخ 1998/11/12م وانحصر ارثه الشــرعي في زوجته مريم 
موسى خليل بدارين وفي ابناء شقيقه عبد المجيد يوسف بدارين المتوفي قبله بتاريخ 1996/2/25م 
وهم يوسف وعبد الحميد وابراهيم وعمر وسعود وخالد وفاطمة وسعاد وابتسام والصحيح هو يوسف 
وعبد الحميد وابراهيم وعمر وسعود وخالد ثم وفاة يوسف المذكور بتاريخ 2008/2/29م وانحصر ارثه 
الشرعي في ورثته زوجته تهاني عيسى موسى بدارين وفي اوالده منها وهم نزيه ونادر ومحمد ومجد 
وغاده وفي والدته مريم موسى عبد اهللا بدارين فقط وانه ال وارثوال مستحق لتركته سوى من ذكر وان 
جميع الورثة بالغون لذا اقتضى التنويه تحريرا في 32/ جمادى االخرة / 1438هـ وفق 2017/3/22م.

قاضي يطا الشرعي

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

3/26 د
محكمة صلح حلحول

تبليغ الئحة دعوى وموعد جلسة في القضية الحقوقية 2016/359
الى المدعى عليه احمد حامد علي اســعيفان من الشــيوخ ســابقا ةمجهول محل االقامة حاليا يقتضي 
حضورك الى محكمة صلح حلحول الموقرة بتاريخ 2017/4/12م، في الدعوى المدنية المذكورة اعاله، 
والتي اقامتها ضدك المدعية / شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت والتي موضوعها المطالبة 

بمبلغ 989.19 تسعمائة وتسع وثمانون شيكل وتسع عشر اغورة.
وعمــال باحــكام المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001 يتوجب 
عليك الحضور الى محكمة صلح حلحول في الموعد المحدد او ارسال محامي عنك وكذك توجب عليك 
تقديم الئحة جوابية خالل مدة خمســة عشــر يوما من تاريخ تبلغك هذا االعالن بواســطة النشر في 
احدى الصحف المحلية ويمكنك اســتالم نســخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم محكمة صلح 

حلحول وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريا.

رئيس قلم الحقوق
كفاية عقل

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة السياحة واآلثار

االدارة العامة لترخيض المهن السياحية

وزارة السياحة واآلثار
تعلــن وزارة الســياحة واآلثار عــن عقد امتحان المــدراء الفنيين لمكاتب 

السياحة و/او السفر يشمل:
1. المكاتب المرخصة الحاصلة على استثناء الذن العمل بدون مدير فني.

2. المكاتب الجديدة التي بحاجة لمدير فني.
3. المكاتب المرخصة والتي ترغب باضافة فئة (سياحة/سفر).

على ان تتوفر في المتقدم الشروط التالية:
1. يحمل الجنسية الفلسطينية.

2. كتــاب ترشــح من احد المكاتب تحت الترخيــص او الجديدة او المكاتب 
المرخصة لمدة ثالث سنوات على االقل معتمدة.

3. قد اتم الثاني والعشرين من عمره (صورة عن الهوية).
4. شهادة عدم محكومية.

علــى الراغبيــن للتقدم لهذا االمتحــان مراجعة دائــرة الترخيص للمهن 
الســياحية فــي مقر الوزارة فــي بيت لحم او احد فروعهــا في محافظات 
الوطــن ابتداء من يــوم االثنين بتاريخ 2017/3/27 وينتهي يوم االربعاء 

بتاريخ 2017/4/5 من اجل تعبئة وتقديم طلبات المشاركة.
لمزيــد مــن المعلومــات: يرجــى االتصــال علــى هاتــف الــوزارة رقــم: 

022741582، جوال رقم 0598940140 سامي ابو عرقوب.
وزارة السياحة واآلثار 
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يحيى رباحعالمات على الطريق

إسرائيل في المأزق.. أي حل تريد
يوما بعــد يوم، يتعمق المأزق في إســرائيل، أوال على 
مســتوى نتنياهو الذي طرح فكــرة االنتخابات المبكرة، 
للتظاهر بأنه قوي وواثق من نفسه خاصة انه بصفته 
رئيــس الحكومة هــو األكثر انحيــازا لمطالــب اليمين 
المتطرف، واالستيطان الفاقد للشرعية، بل ان نتنياهو 
وصل الى خط النهاية، عبر منافسيه في الليكود الذين 
يفكرون في ازاحته ألن وضعه على مستوى العالقة مع 
اميركا في اإلدارة الجديدة برئاسة دونالد ترامب التي مثل 
غيرها من الحكومات في العالم لم تعد تعرف ماذا يريد 
نتنياهو، هل حل الدولة الواحدة الذي يخيف االسرائيليين 
بكل تنوعاتهم، ألن الفلسطينيين الموجودين بحضور 
قــوي داخــل حــدود فلســطين التاريخية يســاوي عدد 
االســرائيليين الذين جزء كبير منهم مســجلين وليسوا 
موجودين فعال، كما ان نتنياهو بأطروحاته المتناقضة 
فقد القدرة على االقناع، وأحزاب اليمين المشــاركة في 
االئتــالف تحت قيادته يجدون في انفســهم اكثر كفاءة 
منــه، وهــو يعرضهم الى حالة من فقــدان المصداقية 
مع اميركا حليفتهم الكبــرى، وهم المرتبكون جدا من 
اعالناته السياســية، وغير متأكديــن أيها حقيقي وايها 
بالونــات اختبار، حتى الهدايــا المجانية التي تقدمها له 
حركة حماس وآخرها التوسل باالعتراف بإسرائيل، كما 
صرح وزير الخارجية التركي، الذي كشف السر الرهيب 
لم تساعد نتنياهو على التخلص من مأزقه الوجودي ما 
اضطره مؤخرا الى التصعيد المفاجئ في الشــمال في 
سوريا، والتصعيد في الجنوب ضد قطاع غزة، مع انه لم 

يتخلص من ملفات التقصير المنسوبة اليه.
في المســتوى المقابل، يشق الرئيس أبو مازن طريقه 
بقوة بشأن الحقائق األساسية للقضية، ويكتسب مزيدا 
مــن االجمــاع الدولي الى جانــب حل الدولتيــن، وتزداد 
شــراكته السياســية للمجتمــع الدولــي بصفته صاحب 
رؤى حكيمــة وقابلة للتطبيق وقائمة على مبدأ االلتزام 
الكامل باستحقاقات السالم العادل والدائم، وهو ذاهب 
الى القمة العربية في عمان وقضيته الفلسطينية تأخذ 
الصدارة، وقد حصنها بالرؤى السياسية الصائبة البعيدة 
كل البعد عن المناورات غير المحسوبة او األوهام التي 

ال ظالل لها في الواقع.
في ظل المأزق االسرائيلي فرديا على مستوى نتنياهو 
وقلق التحالف معه في الحكومة الحالية، او على مستوى 
إســرائيل وخياراتهــا واوضاعها فانه يجــب االنتباه، ان 
نتنياهو قد يذهب باتجاه الحرب، وتوسيع رقعة العنف، 
وقــد حدث ذلك مــرارا، وطريق األمــان والنجاح يتطلب 
ان تكف حماس عن تقديم الهدايا المجانية، إلســرائيل 
على حســاب المصالح الفلســطينية، العليــا، وان تقوم 
بالمراجعــات الضروريــة المطلوبــة منهــا، وان تذهب 
بشــجاعة الى حيث الشــرعية الوطنية التي هي مصدر 

القوة األساسي. 
Yhya-rabahpress»yahoo.com

مقدسيون للقمة العربية: ضعوا القدس على رأس أولوياتكم
القــدس المحتلة- الحياة الجديدة- ديــاال جويحان- طالبت 
شخصيات وطنية مقدســية أمس القمة العربية التي تعقد 
دورتهــا الـــ»28» االربعــاء المقبــل فــي المملكــة االردنية 
الهاشــمية، بتســليط الضوء واتخــاذ قــرارات فعلية لصالح 
القــدس والمســجد االقصــى والعمــل على محاربــة تهويد 

االحتالل بكافة أشكاله أمام العالم العربي واالسالمي.

سلوي هديب: أعيننا تتطلع على شرقي النهر
وقالــت عضو المجلس الثوري في حركة فتح ســلوى هديب 
اننا كشعب فلسطيني بشكل عام وكمقدسيين بشكل خاص 
نتطلع وأعيننا على شــرقي النهر أن تكون القضية الوطنية 
الفلســطينية من أولويات الجامعة العربية. وأضافت هديب 
ان القدس يجب ان تكون حاضرة في كل الجلسات، ألن هذا 

التجمع العربي الكبير على مستوى زعماء الدول العربية يجب 
أن يكــون على مســتوى اتخاذ قرار من أجــل مدينة القدس 
ومحاربــة التهويد ورصد جميــع االنتهاكات التــي يقوم بها 

االحتالل.

زحيكة.. القمة تعقد في ظروف عربية صعبة
وقــال عضو المجلــس الوطني الفلســطيني صالح زحيكة: 
إن القمة العربية تعقد في ظروف صعبة ســواء على ما تمر 
به االراضي الفلســطينية بشــكل خاص او ما تمر به الدول 
العربية وكيفية التغلب على المصاعب التي تواجهها للقضاء 

على االرهاب.
وقال زحيكــة في حديث لـ»الحياة الجديدة»، ان هناك تحديا 
حقيقيا في كيفية تجاوز المحنة التي تعيشــها دول عربية، 

وبالطبع القضية الفلسطينية هي قضية مركزية ال يمكن ان 
يتم التغاضي عنها في كافة االشكال، ولكن ال يمكن تجاهل 
الخطط التدميرية للعالم العربي من قبل دول ال تريد الخير 

لشعوبها وال لتراثها االنساني والحضاري.

الحموري: نريد القدس أولوية في القمة
وقال مدير مركــز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية 
زياد الحموري، إن القدس هي أكثر مدينة تتعرض لالنتهاكات 
علــى الصعــد االقتصادية والسياســية والثقافيــة والدينية 
واالجتماعية. وأضاف أن جزءا من توصيات (الهاي) يتحدث عن 
جرائم حرب في القــدس، والمطلوب الضغط على المجتمع 
الدولي لوقف كافة الممارســات االسرائيلية من هدم يومي 

وضغط اقتصادي واعتداءات.

الشوبكي: الدول العربية أكدت بشكل حاسم مركزية القضية الفلسطينية
البحر الميت- وفا- أكد سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم 
لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي أن هناك إجماعا عربيا 
من جميع المندوبين الدائمين بالجامعة العربي الذين أكدوا 
بشكل حاسم وقوي خالل مداخالتهم في اجتماع المندوبين 
الدائميــن العــرب، علــى مركزيــة القضيــة الفلســطينية، 
وخصوصيتها، ومحوريتها، ودعم الشــعب الفلسطيني في 
نضالــه من أجل اقامة دولته المســتقلة علــى حدود 1967 

والقدس الشرقية عاصمة لها.
وقال الشوبكي في تصريح لوكالة «وفا» أمس على هامش 
أعمــال االجتماعــات التحضيرية للقمة العربيــة في دورتها 
الـ28 التي ستعقد األربعاء المقبل في البحر الميت باألردن: 
إن مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين العرب 
الذي ســبق اجتماعات مجلس الجامعة على مســتوى وزراء 
االقتصــاد والخارجية، أكد من جديد على كافة الثوابت التي 
طرحتها فلســطين ومــن أهمها االلتزام الكامل والتمســك 

بمبادرة الســالم العربية كما طرحت عام 2002 دون تغيير، 
وضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير 
القابلة للتصرف، وموضوع االســتيطان وخطورته وضرورة 
تنفيذ قرار مجلس األمن رقم 2334 الخاص بعدم شــرعنة 
االســتيطان، كما أكد ان المســتوطنات االســرائيلية باطلة 

والغية ولن تشكل أمرا واقعا.
وأوضح الشــوبكي: أن مندوبي الــدول العربية ركزوا خالل 
مداخلتهم على االدانة الشــديدة لسياســة اسرائيل الهادفة 
الــى القضاء علــى حل الدولتيــن وتكريس نظــام الفصل 
العنصري (االبارتايد) بدال منه، وشددوا على ادانتهم  تطبيق 
القانون االسرائيلي على المستوطنات المقامة على أراضي 
المواطنين الفلسطينيين في دولة فلسطين المحتلة خاصة 
ما يسمى بقانون التســوية الذي يشرع البناء االستيطاني، 
مؤكدا ان االستيطان يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي 

وعقبة في طريق السالم.

ودعا الدول العربية لدعم موازنة دولة فلســطين لمدة عام 
تبــدأ من 2017/4/1 وفقا لألليات التــي أقرتها قمة بيروت، 
ودعــوة الــدول األعضاء ايضــا بزيادة رأس مــال صندوقي 
االقصى والقدس والتزامها بدعم موارد صندوقي االقصى 

وانتفاضة القدس وفقا لقرارات قمة القاهرة عام 2000.
ونــوه إلى ان المندوبين الدائميــن أكدوا ان الوحدة الوطنية 
الفلســطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية تشكل 
ضمانة حقيقية للحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وقال الشوبكي: إن مجلس الجامعة ندد بإحياء مناسبة مرور 
مئــة عام على وعد بلفور المشــؤوم فــي بريطانيا وطالب 
الحكومة البريطانية باالعتراف بدولة فلسطين ألنها تتحمل 
المسؤولية التاريخية عن معاناة الشعب الفلسطيني، مشيرا 
إلــى أن المجلس أكد أهمية التقرير الصادر عن لجنة االمم 
المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا «أسكوا» الذي 

يؤكد ان اسرائيل قد أسست نظام فصل عنصري.

رام اهللا: وقفة احتجاجية ضد منع األذان
رام اهللا- الحياة الجديدة- نظم 
مجلس اتحــاد الطلبة وحركة 
فرع  في  الطالبيــة،  الشــبيبة 
جامعة القــدس المفتوحة في 
رام اهللا والبيــرة أمــس وقفة 
االحتالل  قــرار  ضد  احتجاجية 
وشــارك  األذان.  رفــع  بمنــع 
عشــرات الطلبــة فــي الوقفة 
مت وســط رام اهللا،  التــي نظّ
برفع الالفتات المنددة بالقرار، 
وأكد الطلبة اســتمرارهم في 
تنظيــم الفعاليات االحتجاجية 
لحقنــا  والداعمــة  المســاندة 
والديني  الوطني  الفلسطيني 
في ممارســة شعائرنا الدينية 

دونما عقبات أو قيود.

انتهاء االستعدادات الستضافة القمة العربية في األردن
البحر الميت- وفا- أكدت المتحدثة باسم االجتماعات التحضيرية 
للقمــة العربية بــاألردن الســفيرة ريما عالء الديــن أمس أن 
المملكــة األردنية اتمت كافة االســتعدادات الســتضافة القمة 

العربية.
وقالت الســفيرة عالء الدين فــي تصريحات للصحفيين أمس 
على هامش االجتماعات التحضيرية للقمة العربية في دورتها 
الـ28 التي ستعقد يوم األربعاء المقبل: إنه فيما يخص الناحية 
االعالميــة فتم تطبيق أعلى المعايير لضمان ســهولة حصول 
اإلعالميين على المعلومة وتم تنظيم إيجازات ولقاءات صحفية 
يومية لمواكبة األنشطة والفعاليات اليومية التحضيرية للقمة، 

واخد كافة المعلومات الالزمة حول االجتماعات.
وأشــارت إلى أن قمة عمان ستكون القمة العربية األولى التي 
تعتمد تطبيق نشر المعلومة على وسائل التواصل االجتماعي، 
«وبالتالــي فــإن األردن أطلقــت علــى القمة إعالميــا «القمة 
الرقميــة» حيث تهدف اللجنة االعالمية للقمة إلطالع الشــباب 

العربي الذي يشــكل أكثر من %60  من ســكان الوطن العربي 
على الحصول على المعلومة خاصة وأنه يحصل عليها بدرجة 
مباشــرة من وسائل التواصل االجتماعي وليس بالضرورة من 
وســائل اإلعالمي التقليدي، وبالتالــي فإن ما يميز قمة عمان 
أنها «قمة رقمية» بامتياز من خالل البث المباشــر على مواقع 

التواصل االجتماعي».
وفيما يخص النواحي اللوجيســتية للقمة قالت الســفيرة عالء 
الدين إن «األردن لديه تاريخ طويل في استضافة القمم العربية 
وهذا ينعكس على هذه القمة، وبالتالي سوف يجد القادة العرب 
مســتوى تنظيم متميز يعكس مــدى ترحيب جاللة الملك عبد 

اهللا الثاني بضيوفه».
وحول النواحي التنظيمية، قالت إن هناك تسهيالت مقدمة لكافة 
الوفود المشــاركة باعتبار أن األردن «ينتظر مشــاركة واسعة 

للقادة العرب التي ستنعكس إيجابيا على القمة».
وردا على سؤال حول توقع مشاركة رفيعة المستوى من القادة 
العرب رغم الظرف االستثنائي التي تشهده المنطقة، قالت إنه 
بســبب الظروف التي تعيشها المنطقة والمرحلة الحرجة التي 
تمر بها فإن كافة القادة العرب سيحرصون على حضور القمة، 
مضيفة «اننا نتوقع حضور كامل لكل الدول العربية والزعماء 
العرب لما تمثل هذه المرحلة من ضرورة إلحياء وتفعيل العمل 
العربي المشترك لمكافحة التهديدات واآلفات التي تعاني منها 
المنطقــة خاصة االرهاب والتطــرف واألزمــات المتتالية التي 

تضرب المنطقة وبهدف الحل العديد من المشكالت المتعلقة 
بالتنمية والبطالة وتمكين المرأة والشباب».

وردا على ســؤال حول لماذا طلبت األردن إدراج موضوع جديد 
في الســاعات االخيرة للقمة يتعلــق بأزمة اللجوء والنزوح في 
المنطقــة العربية خاصــة فيما يتعلق بالالجئين الســوريين، 
قالت «نحن من أكبر الدول المســتضيفة لالجئين الســوريين 
وغيرهم على مدار التاريخ قياسا بعدد السكان»، مشيرة إلى أنه 
من الناحية التاريخية كانت المملكة من أكثر الدول استضافة 
لموجــات النزوح منذ عــام 1948 حتى اليــوم. ومن المقرر أن 
تختتم  اليوم آخر سلســلة مــن االجتماعات التحضيرية للقمة 

يعقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة.


