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دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي طوباس

رقم الملف: 2283/ج/2019
التاريخ: 2019/7/31

إعالن صادر عن دائرة األراضي طوباس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي طوباس السيد/ انا جواد خورشيد جميل مبسلط 
بصفت���ي وكيال عن البائعي���ن محمد ونهى ومنتهى وآمال وجنات ابناء خورش���يد جميل 
المبس���لط بموجب الوكالة العامة رقم 165/2017/1159 تاري���خ 2017/8/7 صلح طوباس 
والوكال���ة العامة رق���م 112/2013/1362 تاريخ 2013/6/27 صل���ح طوباس اصرح عن بيع 
كامل حصص موكليني في قطعة االرض 159 حوض 16 بالتس���اوي بين المش���ترين وما 
مساحته 1238 متر من حصص موكلي محمد خورشيد جميل المبسلط وما مساحته 1651 
متر من حصص كل واحدة من موكالتي نهى ومنتهى وآمال وجنات بنات خورشيد جميل 
المبسلط في قطعة االرض رقم 17 حوض 16 بحيث يكون لكل واحد من المشترين جمال 

وجالل وجميل ابناء خورشيد المبسلط 1680 متر والباقي للمشترية ايمان.
الصادرة من كاتب عدل صلح طوباس

وذلك بمعاملة بيع على اراضي 
طوباس حوض رقم 16 قطعة رقم 159
طوباس حوض رقم 16 قطعة رقم 17

فمن له أي اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمسة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

محمد ونهى ومنتهى وآمال وجنات ابناء 
خورشيد جميل المبسلط

جواد خورشيد جميل مبسلط

دائرة األراضي طوباس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنوب الخليل

رقم الملف: 579/ج/2019
التاريخ: 2019/7/29

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنوب الخليل
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنوب الخليل الس���يد/ة وس���ام حسين 
حس���ين ابو زنيد وذلك بصفة وكي���ال عاما بموجب الوكالة العامة رق���م 2016/950 تاريخ 

2016/4/4
الصادرة من كاتب عدل محكمة صلح دورا

وذلك بمعاملة بيع على أراضي دورا حوض رقم 102 حي رقم 2 قطعة رقم 263
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة أيام من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

وسام حسين حسين ابو زنيدفهمي محمد محمد ابو زنيد
دائرة األراضي مكتب جنوب الخليل

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس

رقم الملف: 3265/ج/2019
التاريخ: 2019/7/29

إعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي نابلس السيد/ة رماء خالد عبد الكريم جودة وذلك 

بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 1442/2015/7228 تاريخ 2015/5/14
الصادرة من كاتب عدل محكمة بداية نابلس

وذلك بمعاملة بيع على اراضي نابلس حوض رقم 24078 قطعة رقم 62
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة أيام من 

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

فريد حسين محمد غندور   رماء خالد عبد الكريم جودة
دائرة األراضي نابلس

دولة فلسطين 
السلطة القضائية

محكمة صلح طوباس
التاريخ: 2019/7/30
الرقم: 2019/983

ورقة إخطار تنفيذي صادرة عن دائرة تنفيذ طوباس في القضية 
التنفيذية رقم 2019/983

إلى المحكوم عليه: تامر عمر احمد ابو شايب هوية رقم 851733147 ومجهول محل اإلقامة 
حاليًا.

أخبرك بأن الدائن سمير عزت محمد صوافطة قدم كمبيالة تحمل توقيعك ومستحق األداء 
بمبلغ 50000 شيكل باإلضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة، لذلك عليك الحضور 
لهذه الدائرة خالل اس���بوعين من تاريخ تبلغك هذا اإلخطار التنفيذي بواسطة النشر لدفع 
قيم���ة الدين المذك���ور أو االطالع على الملف المتعلق بهذا الدي���ن وبيان ردك أو اعتراضك 
عليه وبخالف ذلك ستقوم هذه الدائرة بالتنفيذ الجبري وتحصيل قيمة الدين مضافًا إليها 

الرسوم والمصاريف وفقًا للقانون.
مأمور تنفيذ طوباس

دولة فلسطين 
السلطة القضائية 

محكمة بداية طولكرم 
2019/7/25

تبليغ إخطار عدلي بواسطة النشر 
المخطر: عوض عمر عبد الهادي يوسف.

وكيله المحامي: محمود نعالوة.
المخطر إليه: محمود سعيد احمد جاموس.

عنوان التبليغ: طولكرم � مخيم طولكرم.
بناء على قرار س���عادة رئيس محكمة بداية طولكرم والصادر بتاريخ 2019/7/24 والمتضمن 
تبلي���غ إخطار عدلي للمخطر إليهم وفق���ًا لنص المادة 20 من أص���ول المحاكمات المدنية 
والتجارية وذلك بواسطة النش���ر بناء على الطلب المقدم من المخطر أن أبلغك هذا اإلخطار 
المرف���ق في هذا الكت���اب والذي يحمل الرقم 2019/4425 وذلك بواس���طة النش���ر بإحدى 

الصحف المحلية وفقًا لألصول والقانون.
كاتب عدل محكمة بداية طولكرم 
رندة حماد

تنويه
سقط سهوًا في إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس والمنشور بتاريخ 2019/7/21 

أن رقم الملف 3117/ج/2019 خطأ والصحيح 3117/ج/2018، لذا اقتضى التنويه.

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب بيت لحم 

رقم الملف: 330/ج/2019
التاريخ: 2019/7/31

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب بيت لحم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب بيت لحم الس���يد/ محمد توحيد احمد 
الفسيس���ي وذلك بصفة وكيل عام عن رويدا احمد س���عيد الفسيسي بموجب الوكالة 

العامة رقم 2017/2908 تاريخ 2017/5/24 المصدقة لدى عدل محكمة بيت لحم
الصادرة من كاتب عدل محكمة بداية بيت لحم

وذلك بمعاملة بيع على اراضي بيت لحم حوض رقم 28096 قطعة رقم 48
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة خمسة أيام من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  
محمد توحيد احمد الفسيسي رويدا احمد سعيد الفسيسي 

دائرة األراضي مكتب بيت لحم

دولة فلسطين
السلطة القضائية

علم وخبر وتبليغ صادر عن محكمة بداية الخليل
هيئة القاضي: عيسى اجبور

في الدعوى رقم 2018/345 حقوق 
طالب التبليغ: اياد عدنان جميل ابو رموز

المطلوب تبليغه: بسام باسم راغب جابر هوية رقم: 920236916
وعنوانه: الخليل � حارة جابر � بالقرب من البوابة

األوراق المبلغة: الئحة الدعوى ومرفقاتها وموعد الجلسة
الجلسة يوم األربعاء الموافق 2019/10/16 الساعة 9:00.

يقتض���ى عليك تقديم الئحة جوابية خ���الل 15 يوما من تاريخ تبليغك الئحة الدعوى وفق 
الم���ادة 62 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وفي حال 
ع���دم حضورك او تقديم الئحة جوابية يجري بحقك المقتضى القانوني بموجب المادة 63 

من القانون المذكور.

دولة فلسطين
السلطة القضائية

دائرة تنفيذ الخليل
إخطار تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية الخليل في القضية 

التنفيذية 2019/2697
إلى المحكوم عليه: محمد سعيد محمد جابر � من الخليل � ومجهول مكان اإلقامة حاليًا.

استنادًا إلى قرار سعادة قاضي تنفيذ محكمة بداية الخليل الصادر بتاريخ 2019/6/16 في 
الدعوى التنفيذية رقم 2019/2697

والمقامة ضدك من قبل المحكوم له: غاندي جبارة س���عيد رجبي وموضوعها تحصيل دين 
بقيمة 10000 شيكل.

 ل���ذا فإنه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات أو إرس���ال وكيل عنك لدائرة تنفيذ محكمة 
بداية الخليل خالل أس���بوعين من تاريخ نشر هذا اإلعالم وفقًا ألحكام المادة 10 من قانون 
التنفيذ الفلس���طيني حس���ب األصول، وإذا لم تبادر بذلك فس���وف تق���وم دائرة التنفيذ 

بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى إخطارك بذلك.
مع تقبل فائق االحترام

مأمور تنفيذ محكمة بداية الخليل
غسان البكري

دولة فلسطين
السلطة القضائية

علم وخبر وتبليغ بالنشر صادر عن محكمة صلح الخليل
هيئة القاضي: روال الصليبي

في الدعوى رقم 2017/554 حقوق  الطلب المرتبط في الدعوى � طلب � طلبات حقوقية 2017/65
طالب التبليغ: المحكمة

المطلوب تبليغه: جبرين احمد شاكر النتشة هوية رقم: 971856265
وعنوانه: الخليل A � نمرة � مقابل مسجد االتقياء � منزل السيد زين الدين بدر

الجلسة يوم الثالثاء الموافق 2019/10/8 الساعة 9:00.
وعم���اًل بأحكام الم���ادة 20 من قانون أص���ول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 
2001 يتوج���ب عليك الحضور الى المحكمة اعاله في الموعد المحدد أو ارس���ال محام عنك 
وكذلك يتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل مدة خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك 
هذا اإلعالن بواسطة النش���ر في إحدى الصحف المحلية ويمكنك استالم نسخة عن الئحة 

الدعوى ومرفقاتها من قلم المحكمة وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريًا.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية

إخطار تنفيذي بالنشر
صادر عن دائرة تنفيذ الخليل

تاريخ التحرير: 2019/7/29
رقم القضية: 2019/3204 
إل���ى المدين/ المحكوم عليه: مس���عود محمد س���عدي عبد الس���الم الجعب���ري هوية رقم: 

1 �� 850236878
وعنوانه: الخليل � حارة الجعبري

أخبرك بأن الدائن/ المحكوم له: محمد سعيد محمد يحيى الرجبي/ الخليل
قد أبرز لهذه الدائرة شيكات

تحمل توقيعك/ بصمتك ومستحقة األداء بمبلغ 9000 شيكل إسرائيلي
 المرفق عنها صورة لالطالع

لذلك فإنه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات أو إرس���ال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل 
اس���بوعين من تاريخ هذا اإلعالم وفق���ًا ألحكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلس���طيني 
حس���ب األصول، وإذا لم تبادر بذلك فس���وف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب 

القانون لذا اقتضى إخطارك بذلك.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
الرقم: 121/ق/2017
التاريخ: 2019/7/21

إعالن لتسجيل أموال غير منقولة
تسجيال جديدا صادر عن دائرة تسجيل اراضي رام الله

بشأن معاملة التسجيل الجديدة رقم 121/ق/2017
يعلن الطالع العموم انه تقدم طلب الى دائرة تسجيل أراضي رام الله لتسجيل المال غير 
المنقول المبينة اوصافه وحدوده ومس���احته بالجدول ادناه تسجيال جديدا وعلى كل من 
يدع���ي بحق التصرف او المنفعة او الملكية او التع���دي على حقوقه ان يتقدم باعتراضه 
الخطي الى دائرة تس���جيل اراضي رام الله خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن في الصحف اليومية المحلية.

الجدول
 • اسم وعنوان طالب التسجيل:1. ربحي محمد كايد

 • اسم المدينة او القرية: بيتين
ب. نوع األرض: ملك 3� أ� اسم موقع األرض: البلد 

بموجب قيد المالية رقم القطعة 83 مالية   4� رقم الحوض 1 
جزء 7 قطعة 1 مستثنى من التسوية  7

د م2   • المساحة بموجب قيود المالية  
��  300    
د م2   • المساحة بموجب المخطط 
��  773    

7. الحصص المطلوب تسجيلها حصة من حصة
كاماًل

 • الحدود بموجب المخطط:
شماال: شارع اسفلت

جنوبًا: شارع ترابي غير منتظم
شرقًا: ثابت هشام ايوب حامد

غربًا: يوسف عبد الجليل جابر، سفيان عبد الكريم غنام
  • كيفية األيلولة عن طريق الش���راء بموج���ب اتفاقية البيع المؤرخة في 2003/5/6 عطفًا 
عل���ى اتفاقيات البيع المؤرخة في 2002/9/28 عطف���ًا على حجة اإلرث رقم 188/192/277 

تاريخ 2002/10/16
مأمور تسجيل أراضي رام الله والبيرة

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين
رقم الملف: 5903/ج/2019
التاريخ: 2019/7/31

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ عبد الحكيم هزاع حسين 
عيسة وذلك بصفة وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 2019/3896 تاريخ 2019/6/9 
والمعطوف���ة على الدورية رقم 1778/2018/11322 الصادرة عن كاتب عدل نابلس بتاريخ 
2018/8/2 وبموج���ب الدوري���ة رق���م 2018/5537 الصادرة عن كاتب ع���دل جنين بتاريخ 
2018/8/16 والمعطوف���ة على الخاصة س���جل رقم 1931 صفح���ة 2018/63 الصادرة عن 

سفارة دولة فلسطين/ عمان بتاريخ 2018/8/5
الصادرة من كاتب عدل طولكرم

وذلك بمعاملة بيع على أراضي صانور حوض رقم 7 قطعة رقم 26
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة أيام من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

عص���ام + عريب + عصمت + ع���زام ابناء 
محمد كامل جرار

 عبد الحكيم هزاع حسين عيسة

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين
رقم الملف: 5905/ج/2019
التاريخ: 2019/7/31

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ عبد الحكيم هزاع حسين 
عيس���ة وذلك بصفة وكيال دوري���ا بموجب الوكالة الدورية رقم س���جل 1803 صفحة رقم 
2017/40 تاريخ 2017/7/25 وبموج���ب الدورية رقم 447/2019/8141 الصادرة عن كاتب 
عدل جني���ن بتاري���خ 2019/7/30 المعطوفة على الخاصة رقم س���جل 2116 صفحة رقم 

2019/16 الصادرة عن سفارة دولة فلسطين/ عمان بتاريخ 2019/7/24
الصادرة من كاتب عدل سفارة فلسطين عمان

وذلك بمعاملة بيع على أراضي الفندقومية حوض رقم 4 قطعة رقم 225
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة أيام من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

س���عدة + فؤاد + عبد الله + فتحي + سمير + عماد 
+ هناء + سناء + وفاء أبناء جابر عودة عودة الله

عب���د الحكي���م هزاع حس���ين 
عيسة

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين

السلطة القضائية

دائرة تنفيذ جنين

شادي جهاد محمود نصار
جنين الحارة الشرقية شارع حليمة السعدية بجانب منزل عايد ابو لبدة

نعلمكم انه بتاريخ 2019/2/28 قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2019/876
والمكونة فيما بين

المحكوم له/م: 1. سامر حمدان نجيب سمودي جنين.
المحكوم عليه/ م: 1. شادي جهاد محمود نصار/ جنين.

إش���عارك أنه يجب عليك ان تقوم في ظرف اس���بوعين من تاريخ تبلغك بدفع مبلغ 8755 
ش���يكل والرسوم، قيمة ش���يك عدد 1، لصالح المنفذ س���امر حمدان نجيب سمودي وكيله 
األس���تاذ احمد سمودي، لبيان ردك او اعتراضك عليه، وبخالف ذلك ستضطر دائرة التنفيذ 

لمباشرة اإلجراءات التنفيذية بحقك.
مع االحترام

مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف:  5860 /ج/2019
التاريخ: 2019/7/30

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ يوس���ف ناجي بركات 
عمري وحمزة عامر رش���دي مس���اد وذلك بصفة وكيال دوريا بموج���ب الوكالة الدورية رقم 
416/2013/7433 تاري���خ 2013/9/18 وكذل���ك بموجب الدورية رق���م 439/2018/5545 
الص���ادرة عن كاتب عدل جني���ن بتاريخ 2018/5/28 والمعطوفة عل���ى العامة رقم 93/م و 
ع م/2017 الصادرة عن س���فارة دولة فلس���طين/ الري���اض بتاري���خ 2017/11/1، والعامة 
س���جل رقم 19 صفحة رقم 2017/560 الصادرة عن س���فارة دولة فلسطين/ عمان بتاريخ 
2017/11/1، والعامة رقم س ف/م د/ق/124 الصادرة عن س���فارة دولة فلس���طين/ سوريا 
بتاري���خ 2017/10/31 والخاصة رقم 1750/2018/5957 الص���ادرة عن كاتب عدل نابلس 
بتاري���خ 2017/4/22 والمعطوفة على العامة الصادرة عن بعثة فلس���طين الدبلوماس���ية/ 

اسبانيا بتاريخ 2017/10/20 والمصدقة تحت رقم 5232 بتاريخ 2017/11/27
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على اراضي جنين حوض رقم 20052 قطعة رقم 2
فمن له أي اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمسة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم الس���ير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

يوسف ناجي بركات عمريعبد الناصر عبد العفو احمد عمارنة

محمد هالل محمد ه���ب الريح وهيفاء احس���ان الحفار 
و"محمد عس���اف" صف���وت عادل عبد اله���ادي وأروى + 

مؤيد ابناء صفوت عادل عبد الهادي

حمزة عامر رشدي مساد

دائرة األراضي مكتب جنين

بعد تفاهمات تقضي بتوفير فرص عمل ألسرهم

جباليا: أصحاب المنازل المدمرة ينهون 
120 يوم اعتصام في مقر "األونروا"

كتب خليل الشيخ:

أعلن���ت اللجن���ة المكلفة التحدث باس���م أصحاب 
المنازل المدمرة المعتصمي���ن في مقر وكالة غوث 
وتش���غيل الالجئي���ن الفلس���طينيين "األونروا" عن 

وقف اعتصامهم وإخالء المكان، أمس.
وغادرت كافة األس���ر ُمحملة متاعها من الفرشات 
واألدوات المنزلي���ة واألغطي���ة مقر "األون���روا" بعد 
تلقيهم وعودا بحل أزمتهم المالية وضائقة السكن 

التي عانوا منها منذ عام تقريبًا.
وأمضت هذه األس���ر نحو 120 يوم���ا من االعتصام 
داخل مقر الوكالة الدولية في حي "الصفطاوي" غرب 

جباليا، للمطالبة بدفع بدل اإليجار.
وكانت األون���روا امتنعت عن دفع بدل اس���تئجار 
لعش���رات األس���ر التي فقدت منازلها في العدوان 
اإلس���رائيلي األخير منذ ش���هر حزيران م���ن العام 
الماض���ي، ما دفع ه���ؤالء إلى اتخاذ ق���رار االعتصام 

للمطالبة ببدل اإليجار.
قال محمد الغرباوي الناطق بلسان أصحاب البيوت 
المدم���رة، أنه تم إخالء المكان بن���اء على تفاهمات 
بي���ن ممثلين عن المعتصمي���ن وإدارة األونروا وتم 

استالم المكان من قبل لجنة خاصة من الوكالة.
وأضاف ل�"األيام" أن ه���ذه التفاهمات أفضت إلى 
توفير فرص عمل ألس���ر المعتصمين ضمن برنامج 

العمل مقابل المال.
وعب���ر عدد م���ن ه���ؤالء المواطنين ف���ي أحاديث 
منفصلة ل�"األيام" عن التفاهمات، مش���يرين إلى أن 
ذلك سيمكنهم من استئجار منزل والسكن فيه إلى 
حين تس���لم منازلهم الجديدة ضمن مشروع إعادة 
بناء أبراج الندا غ���رب بيت حانون الذي تنفذه وزارة 

األشغال العامة واإلسكان.
وحضر وفد يمثل الوكالة الدولية، أمس، لتس���لم 
الم���كان )عي���ادة الصفط���اوي( ال���ذي أمضى هؤالء 

المعتصمون فيه نحو أربعة ش���هور متتالية، وسط 
معاناة وظروف صعبة، حيث أعلنت أنها اس���تطاعت 
تهيئة المكان من جديد لممارسة العمل كالمعتاد.

وأصدرت االونروا بيانًا للرأي العام أمس، قالت فيه، 
أنها سعت جاهدة للبحث عن طرق ووسائل لتخفيف 
س���ر المتض���ررة وتلبي���ة احتياجاته���ا 

ُ
معان���اة األ

اإلنسانية، مش���يرة إلى أنها شكلت لجنة لمراجعة 
أوضاع تلك األسر والتوصل إلى مقترحات لتخفيف 
اآلثار اإلنسانية المترتبة على وقف دفع بدل اإليجار.

وأكد البيان، أنه وفقًا للتوصيات والتفاهمات التي 
تم التوصل إليها في التقرير النهائي للجنة، سوف 
تحصل جميع األس���ر المس���تحقة ف���ي جميع أنحاء 
قط���اع غزة تباعًا عل���ى فرصة للعمل ضم���ن برنامج 
العمل مقابل الم���ال لبدل اإليجار" لمرة واحدة، تبدأ 
خالل الفترة  ما بين 1 أغس���طس و31 أكتوبر 2019 ، 
على أن تستمر لمدة ستة أشهر من تاريخ الحصول 

عليها.
ون���ص على أن األون���روا مفوضة وملتزم���ة التزامًا 
قوي���ًا حي���ال تقدي���م الخدم���ة لجمي���ع الالجئين 
الفلس���طينيين في قطاع غزة وتتفهم تمامًا الوضع 
اإلنس���اني للعائالت التي الزالت مش���ردة حتى اآلن 
بسبب اضطرارها في العام الماضي وكنتيجة لنقص 
التموي���ل إل���ى تعليق دف���ع بدل اإليج���ار لالجئين 
المس���تحقين الذين أصبح���ت منازلهم غير صالحة 
للس���كن، نتيجة األعمال العدائية في عام 2014 وال 

يزالون ينتظرون إعادة إعمارها. 
ورغم تش���ديدها وتأكيداتها الس���ابقة على حق 
الالجئين في التعبير عن آرائهم لكنها أش���ارت في 
بيانها الصادر أمس، إلى أنه���ا أخلت المعتصمين 
بهدف لتوفير الخدمة لمجتم���ع الالجئين بكفاءة، 
معربة ع���ن توقعها بعدم إعاق���ة العمل في أي من 
منش���آتها حتى تتمكن من االس���تمرار في تقديم 

خدماتنا الحيوية التي تشتد الحاجة إليها.

بحث سبل التعاون بين »شؤون المرأة« 
وفضائية القدس التعليمية

رام الل���ه - "األي���ام": بحثت وزيرة ش���ؤون المرأة د. آمال 
حمد، مع وفد من جامعة القدس المفتوحة، سبل التعاون 

بين الجانبين، وذلك في لقاء عقد بمقر الوزارة برام الله.
وحضر اللقاء مساعد رئيس الجامعة لشؤون التكنولوجيا 
واإلنتاج، مدير فضائية القدس التعليمية د. إسالم عمرو، 
ومدير ف���رع رام الله والبي���رة د. حس���ين حمايل، ومدير 
مرك���ز اإلنتاج الفني مهند منصور، ومس���اعد مدير دائرة 
العالقات العامة عوض مسحل، ووكيل وزارة شؤون المرأة 

بسام الخطيب.
وأوضح حمد أن الجامعة اس���تطاعت في ظل االنقس���ام 
وما تعاني���ه غزة من أزمات أن تحافظ على وحدتها وتوفر 

التعليم ألبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح���ت حمد أن "الق���دس المفتوحة" تق���وم بكل ما 

يمك���ن من أجل الحف���اظ على الثوابت الفلس���طينية عبر 
توفير التعليم ألبناء الش���عب الفلس���طيني في مختلف 

أرجاء الوطن عبر فروع الجامعة المنتشرة".
م���ن جانبه، أكد د. عمرو أن الجامعة مس���تعدة للتعاون 
م���ع الوزارة في مختلف المجاالت، والمس���اهمة في تلبية 

احتياجاتها ومنها التكنولوجية. 
وبي���ن أن الجامعة "باتت رائدة في المجال التكنولوجي، 
وأن فضائيتها )القدس التعليمية( حققت مستوى عاليًا 
في توفير مس���احة للمرأة، فقد ب���دأت الدورات البرامجية 
ببرنامج "في مواقعهن"، وس���رنا في محطات مختلفة من 
أجل دع���م تمكينها"، موضح���ًا أن "الق���دس المفتوحة" 
تقدم مس���احة كاملة في الفضائية لبرامج يمكن أن تنفذ 

بالتعاون مع "شؤون المرأة". 

إعادة تشكيل المجلس 
االستشاري الثقافي في أريحا

أريحا - وفا: أعيد، أمس، تش���كيل وتفعيل المجلس االستشاري الثقافي في محافظة 
أريحا واألغوار، حيث تم اختيار فوزية شحادة ألمانة سر المجلس.

وقال���ت مديرة "الثقافة" في أريحا ميس���ون س���المة، خالل االجتم���اع الذي عقد في 
المحافظة، بحضور عدد من ممثلي الدوائر والجمعيات والمؤسسات الثقافية، إن إعادة 
تفعيل وتش���كيل المجلس يأتي لحرص الوزارة على تنشيط وتفعيل الحركة الثقافية، 
وإش���راك من لديه القدرة على اإلبداع واإلس���هام في الحركة الثقافية، سواء من خالل 

المساهمة المباشرة كمنتج لألدب والفن أو متذوق وداعم للحركة الثقافية والفنية.
وبينت س���المة أن أب���رز أه���داف المجلس تفعيل الحي���اة الثقافية ف���ي المحافظة 
وإب���راز الهوية الوطنية وصون وحماية التراث الثقافي الوطني وتوثيقه، مش���يرة إلى 
أن االنتس���اب لعضوية المجلس ما زالت مفتوحة، ودعت األطراف المعنية بالمش���هد 

الثقافة للمشاركة لتحقيق المصلحة العامة.
وناقش أعضاء المجلس األنش���طة والفعاليات إلحياء يوم التراث الفلس���طيني الذي 
يقام خالل ش���هر تش���رين األول المقبل، وس���يتضمن إقامة معارض تراثية ومأكوالت 

شعبية، إلى جانب ندوات وأنشطة فنية تسلط الضوء على التراث الفلسطيني.

"ملتقى الطلبة" تنفذ مبادرة 
"دخلي من أرضي" في الولجة

بي���ت لحم – "األيام": نفذت مؤسس���ة ملتقى الطلبة، بالش���راكة مع لج���ان المقاومة 
الشعبية، وملتقى الشراكة الشبابي مبادرة دخلي من ارضي.

وته���دف المبادرة للحف���اظ على األراض���ي المه���ددة بالمص���ادرة، وتعزيز صمود 
المواطنين في تلك المناطق من خ���الل زراعتها واالهتمام بها، وإيجاد دخل ألصحابها 
من إنتاجها، باإلضافة إلى دفع جزء من أقس���اط الطلبة الجامعيين الذين يتطوعون في 
اس���تصالح األرض وزراعتها. وتم تنفيذ المبادرة في منطقة الولجة في ارض تقع خلف 
ج���دار الفصل العنصري، تعود لعائلة عمر الش���نانير، والتي تعاني من تمييز عنصري 
جراء إج���راءات االحتالل، من عزل العائل���ة، ومنعها من الوصول ال���ى القرية واالقارب، 
لتبقيه واس���رته اس���رى في منزلهم ال يس���تطيعون المغادرة الى عبر بوابة حديدية، 
وبتصري���ح عنصري يتبع لق���وات االحتالل، ومزاجها يمنعه م���ن العبور اال بوجود قوات 

االحتالل والتي غالبًا تبقيه بالساعات، منتظرًا عند البوابة حتى تأتي تلك القوات.
واوضح ممثل لجان المقاومة الش���عبية منذر عميرة، ان هذه المبادرة تأتي من منطلق 
وطن���ي اقتص���ادي واخالقي تجاه هذه العائل���ة المناضلة للمحافظة عل���ى أراضيها من 
المصادرة، وتوفير دخل لهذه العائلة من اجل تعزيز صمودها، خصوصا بعد ان س���حبت 
قوات االحتالل تصريح رب األسرة، وأبقته من غير عمل هو وعائلته من اجل الضغط عليه.

وأكد رامي مس���عدة منس���ق ملتقى الش���راكة، ان هذه المبادرة تأتي ضمن اهداف 
المش���روع الذي يعمل على تعزيز المش���اركة الش���بابية، والحقوق الطالبية، من خالل 
المبادرات الوطنية الهادفة والتي تعمل على زيادة وعي الش���باب والطلبة الجامعيين 

بحقوقهم، ومشاركتهم في األنشطة والفعاليات الوطنية

رام الله "التنمية" و"الفلسطينية 
للتمكين" تبحثان سبل التعاون

رام الل���ه - "األيام": بحث مدير مديرية التنمي���ة االجتماعية عماد عمران، 

أمس، مع ممثل المؤسسة الفلس���طينية للتمكين "التنمية المحلية" نديم 

قنديل، سبل التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة.

وحضر اللق���اء مدير مجموعات التخطيط باس���ل ابو زاي���دة ومديرة مركز 

رونالدو لتأهيل الشبيبة أمل سالمة.

وأوضح عمران أن هذا اللقاء يأتي ضمن سياسات وتوجهات الوزارة للعمل 

بش���راكة مع مؤسس���ات المجتمع المدني، واالنفتاح االيجاب���ي والفعال مع 

هذه المؤسسات لتقديم خدمات افضل للفئات المستفيدة من برامج وزارة 

التنمية، خاصة في مواضيع الشباب.

وتم خالل اللقاء عقد المزيد من اللقاءات لوضع خطة مشتركة لتنفيذ هذه 

الخدمات والبرامج.

من جهة اخرى، تفقد عمران الدورة التدريبية الخاصة بالخياطة والتطريز، 

الت���ي بدأت منتصف الش���هر الجاري في مركز رونال���دو، والتي تهدف الى 

تدري���ب عدد من الفتيات على فنون الخياطة والتطريز لتأهيلهم في نفس 

المجال.

أسير من بيت لحم 
يدخل عامه الـ18 باالسر

بيت لحم - وفا: دخل األس���ير 
خليل مس���لم من مخيم عايدة، 
ش���مال بيت لحم، عامه الثامن 

عشر في سجون االحتالل.
إبراهيم مسلم شقيق  وأشار 
إل���ى إن خليل  األس���ير، أمس، 
المحك���وم بالس���جن 20 مؤبدًا، 
ويقبع حاليًا في سجن "ايشل"، 
أوضاع���ًا صحية صعبة  يعاني 
وضيق  "بديسك"  إصابته  جراء 
االعتداء  نتيج���ة  التنفس  في 
علي���ه عام 2014 في اس���تنفار 

سجن "نفحة".
ولف���ت إلى أن األس���ير خليل 

مسلم اعتقل في 2002-7-27.


