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دائرة االراضي في سلطة اراضي جنين

 رقم الملف  2872/ ج/2020

   دائرة األراضي في سلطة األراضي – سلفيت

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين
  2827/ج/2020

يعلــن الطــالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة أحمد يونس إبراهيم ســمودي، بصفته وكيال بموجب 
الوكالة الخاصة رقم 651/2020/449عدل جنين  تاريخ 2020/1/14 والخاصة رقم 765/2020/449 
عــدل جنين  بتاريخ 15/1/2020 والخاصة رقــم 396/2020/449 والصادرة عن عدل جنين بتاريخ 
2020/1/9 والخاصة رقم 868/2020/449 والصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2020/1/19 والمعطوفة 
علــى العامة رقم ســجل 2235 صفحــة 2020/11 والصادرة عن ســفارة فلســطين /عمان بتاريخ 

. 2020/1/16
وذلك لتقديم معاملة بيع أراضي رقم 2827/ج/2020 على القطعة رقم 12 حوض  8من أراضي صير .

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمسة أيام من تاريخ النشر 
وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل : أحمد يونس إبراهيم سمودي .
اسم الموكل « المالك «: (  (وائل حسني أحمد ارشيد)+(سليم أحمد ارشيد الرشيد)+(عاصم حكم 

محمد أبو مويس)+(إياد تيسير جميل أبو مويس)+(توفيق محمد أحمد حنايشة) ).
الحصص المباعة : كامل الحصص.

دائرة تسجيل أراضي جنين

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين
 3268/ج/2018

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة رجائي محمود حلمي نجم ، بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 3929/2007/377 عدل جنين بتاريخ 2007/5/9 .

وذلــك لتقديــم معاملــة بيع أراضي رقــم 3268/ج/2018 علــى القطعة رقــم 159 حوض 14 من 
أراضي سيريس .

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمسة أيام من تاريخ النشر 
وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل : رجائي محمود حلمي نجم.
اسم الموكل « المالك «: ( نظمية+ عريفة بنات حسين مصطفى نجم  ).

دائرة تسجيل أراضي جنين

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين
 2812/ج/2020

يعلــن الطــالع العموم أنه تقدم لهــذه الدائرة وجدي برهان أحمد أبو الــرب ، بصفته وكيال بموجب 
الوكالة الدورية رقم 623/2018/437 عدل جنين بتاريخ 2018/1/18 .

وذلــك لتقديــم معاملة بيع أراضــي رقم 2812/ج/2020 على القطعة رقــم 25 حوض 9 والقطعة 
رقــم  (19) +(34)+(66)  حــوض6 والقطعة رقم 48 حــوض 11 والقطعة رقم 47 حوض 10 من 

أراضي مسلية .
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمسة أيام من تاريخ النشر 

وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل : وجدي برهان أحمد أبو الرب.

اســم الموكل « المالك «:( ( كريمة+ميســر+عبداهللا+عبدالرحمن+عبد السالم أبناء محمد ذياب 
أبوالرب)+(احمد+محمد+تيسير+عثمان +سمير+معالي+رندة+شفق+سماهر+|حليمة+هن

ادي أبناء عبد الرحمن نافع أبو الرب)  ).

دائرة تسجيل أراضي جنين

 إعالن صادر عن دائرة أألراضي سلفيت
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة أألراضي سلفيت السيد / بهاء الدين احمد « محمد شريف « طه ، وذلك 
بصفته وكيال عاما، بموجب الوكالة العامة رقم سجل ( 2241) صفحة ( 2020/27) تاريخ 2020/1/27 
، والمصدقة تحت الرقم (648) تصديق وزارة العدل بتاريخ 2020/1/29م ، الصادرة من كاتب عدل 
سفارة دولة فلسطين في المملكة األردنية الهاشمية عمان ، وذلك بمعاملة بيع على أراضي سرطه

قطعة رقم (259) حوض رقم(5 )   سرطه  
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة أألراضي خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

نشر هذا أإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون .
اسم الوكيل اسم الموكل ( المالك)  

بهاء الدين احمد « محمد شريف « طه ميسون محمود عبدالحليم صالح 

 دائرة األراضي / سلفيت
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دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي 

 إعالن  صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة
بشأن / تغيير اسم مالك محطة وقود فئة (ج) الواقعة على ارض 

القسيمة (59) من القطعة (754) من اسم السيد/ موسى خليل أبو 
اللبن الى السيد / محمد هاشم الحتو

منطقة تنظيم – جباليا
قانون تنظيم المدن رقم (28) لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة للعموم أنها 
قد قررت بجلستها رقم 2020/1 المنعقدة بتاريخ 2020/1/8 إيداع مشروع 
تغيير اســم مالك محطة وقود فئة (م) الواقعة على ارض القسيمة (59) 
من القطعة (754) من اســم الســيد / موسى خليل أبو اللبن الى السيد / 

محمد هاشم الحتو اراضي جباليا .
وذلك استنادا الى كتاب السيد/ رئيس بلدية جباليا المؤرخ في 2019/10/7 م .

وعليــه وفقــا لقانون تنظيم المدن رقم 28 لســنة 1936 فإنه يجوز ألي 
شــخص من ذوي الحقوق في االراضي او األمالك األخرى الواقعة ضمن 
ارض القســيمة المذكورة اعاله سواء بصفتهم من اصحاب هذه االمالك 
أو بأي صفة اخرى االطالع واالعتراض على مشــروع نقل الملكية بمقر 
اللجنة المحلية لمنطقة تنظيم غزة خالل ســاعات الدوام الرسمي ولمدة 
خمســة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن في الجريدة الرسمية ولن 

يلتفت ألي اعتراض بعد انتهاء مدة االعتراض .

اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
بمحافظات غزة 
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السلطة القضائية
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محكمة صلح جنين

مذكرة دعوى صادرة عن محكمة صلح جنين في الدعوى 
الحقوقية رقم 2019/1648 لتبليغ المدعى عليه بالنشر

إلى المدعى عليه (معاذ أحمد محمد موسى) من نابلس ومجهول محل اإلقامة حاليا، يقتضي حضورك 
إلى هذه المحكمة يوم 2020/3/18 للنظر في الدعوى التي أقامها عليك المدعي

(أحمــد محمــد محمود بــركات) من جنيــن ، والتي موضوعهــا مطالبة مالية بقيمة 4800 شــيكل ، 
ويمكنــك الحضور إلى قلــم المحكمة واإلطالع على تفاصيل الدعوى وعمال بأحكام المادة (62) من 
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لســنة 2001 فإنه يقتضي عليك تقديم الئحة 
جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغك بالنشر وإذا لم تحضر ولم ترسل وكيال عنك تجري 

محاكمتك حضوريا.

رئيس قلم محكمة صلح جنين

منذر دمج

مذكرة دعوى صادرة عن محكمة صلح جنين في الدعوى 
الحقوقية رقم 2019/539 لتبليغ المدعى عليه بالنشر

إلى المدعى عليه (محمد جميل محمد ياسين) من عانين ومجهول محل اإلقامة حاليا، يقتضي حضورك 
إلى هذه المحكمة يوم 2020/3/1 للنظر في الدعوى التي أقامها عليك المدعي

(مجاهد فايز سعيد عزام) بواسطة وكيله المحامي : جهاد الشلبي - جنين  ، والتي موضوعها مطالبة 
مالية، ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واإلطالع على تفاصيل الدعوى وعمال بأحكام المادة (62) 
مــن قانون أصول المحاكمــات المدنية والتجارية رقم (2) لســنة 2001 فإنه يقتضي عليك تقديم 
الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغك بالنشر وإذا لم تحضر ولم ترسل وكيال عنك 

تجري محاكمتك حضوريا.
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دائرة تنفيذ سلفيت 

دائرة تنفيذ سلفيت 

علم وخبر وتبليغ – بالنشر في احدي الصحف المحلية صادر 
عن محكمة صلح سلفيت – هيئة القاضي : انس جدع في 

الدعوى رقم : ( 2019/1092 ) حقوق 
طالب التبليغ : ( كمال محمد خلف حسين عبيد )  
المطلوب تبليغه : عبد الرحيم محمد خلف عبيد  

األوراق المبلغة : عليك الحضور واالطالع على الدعوة  ألمقامه ضدك وموضوعها إزالة شيوع 
الجلسة : يوم االثنين  الموافق : 2020/3/2م الساعة  التاسعة

علم وخبر وتبليغ – بالنشر في إحدى الصحف المحلية 
وعمال بأحكام المادة ( 20) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ( 2) لسنة (2001) ، 
يتوجب عليك الحضور إلى المحكمة أعاله في الموعد المحدد أو إرســال محام عنك، وكذلك يتوجب 
عليكم تقديم الئحة جوابية خالل مدة خمســة عشــر يوما من تاريخ تبليغك هذا اإلعالن بواســطة 
النشــر في إحدى الصحف المحلية ، ويمكنك اســتالم نســخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم 

المحكمة ، وبعكس ذلك  تجري محاكمتكم حضوريا 

توقيع رئيس القلم : محمد طه

ورقة اخبار لتنفيذ حكم – بالنشر في احدى الصحف المحلية صادر 
عن دائرة تنفيذ طولكرم في الدعوى رقم   2020/57 تنفيذ

هيئة القاضي : عبد المالك سمودي    
المحكوم عليه

االسم والشهرة: -1 شادي ناصر توفيق مرعي      
 محل االقامة: طولكرم ، طولكرم ، الشارع الرئيسي ، قرب البلدية    

 الصنعة
 االعالم
رقمه

تاريخه
محل صدوره

المحكوم به:شيك 13500 شيكل
 الدائن المحكوم له : -1   عمران عزمي علي جابر 852162981 / طولكرم .  

تقرر وعمال باحكام المادة (10) من قانون التنفيذ اشــعارك بطرح االعالم المذكور اعاله وفي حال 
انقضــاء المــدة المقررة قانونا فــي ظرف 14 يوما يوم اعتبــارا من تاريخ تبلغك هــذا االخبار دون 
مراجعة الدائرة و / او تنفيذ مضمون القرار المحكوم به اعاله سيتم مباشرة اجراءات التنفيذ بحقك 

وفقا لالصول . 

مامور التنفيذ 

إخطار تنفيذي- بالنشر في إحدى الصحف المحلية   صادر عن دائرة 
تنفيذ جنين  في القضية التنفيذية رقم  2018/274 سجل تنفيذ

إلى المدين/ المحكوم عليه: ماجد موسى ذياب المصري، هوية رقم (901074146).
عنوانه :جنين، جنين- خربة ام النمل.

أخبرك بأن الدائن/ المحكوم له: شركة ترست العالمية للتأمين/طولكرم.
قد أبرز إلى هذه الدائرة شيك تحمل توقيعك /بصمتك ومستحقة األداء بمبلغ (200 شيقل إسرائيلي)، 

ومرفق صورة عنها. 
لذلك يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات أو إرســال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل أســبوعين من 
تاريخ هذا اإلعالم وفقاً ألحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلســطيني حســب األصول، وإذا لم 
تبادر بذلك فسوف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى إخطارك بذلك. 

مامور التنفيذ 

علم وخبر وتبليغ – بالنشر في إحدى الصحف المحلية  
صادر عن محكمة بداية جنين هيئة الحقوق : أسعد 
الدحدوح  في الدعوى رقم : (2019/343)  حقوق 

طالب التبليغ : معين محمد خليل طحاينة.
المطلوب تبليغه : فايز زكي مصطفى يحيى هوية رقم : (962255907)

الجلسة يوم الخميس الموافق 2020/2/20 الساعة 9:00
وعمال بأحكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 يتوجب 
عليك الحضور إلى المحكمة أعاله في الموعد المحدد أو إرســال محامي عنك وكذلك يتوجب عليك 
تقديم الئحة جوابية خالل مدة خمســة عشــر يوما من تاريخ تبليغك هذا اإلعالن بواســطة النشــر 
في إحدى الصحف المحلية ويمكنك اســتالم نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم المحكمة 

وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريا. 

توقيع رئيس القلم 

اعالن
مرسل إلى  : عبد اهللا عمر عبد اهللا أبو كويك  ، هوية رقم ( 406424577 ) 

العنوان رام اهللا ، الرام ،  وسط البلد  .
نعلمكــم انــه بتاريخ 2020/1/27 قرر قاضــي التنفيذ في القضية التنفيذيــة رقم (3717 /2019) 
والمكونة فيما بين المحكوم له / عبد اللطيف وحيد عبداللطيف مصري / سلفيت . والمحكوم عليه 
/ عبــد اهللا عمــر عبــد اهللا ابو كويــك  / رام اهللا . يبلغ بإحدى الصحف المحليــة كونه مجهول مكان 
اإلقامة حاليا. يتوجب عليك انت او من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أسبوعين من إشعارك للرد 
على الدعوى المرقومة أعاله ، وهي شــيك بقيمه ( 12175) شــيكل ، وبعكس ذلك ســيتم الســير 

بحقك حضوريا. 

مأمور التنفيذ 

اعالن
مرسل إلى  : خالد عصام طالب طه  ، هوية رقم ( 853327872 ) 

العنوان : سلفيت ، سرطه ،  وسط البلد  .
نعلمكــم انــه بتاريخ 2019/11/25 قــرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذيــة رقم (995 /2019) 
والمكونة فيما بين المحكوم له / محمد شفيق توفيق خفش / سلفيت . والمحكوم عليه / خالد عصام 
طالب طه  / ســلفيت . يبلغ بإحدى الصحف المحلية كونه مجهول مكان اإلقامة حاليا. يتوجب عليك 
انت او من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أسبوعين من إشعارك للرد على الدعوى المرقومة أعاله 
، وهي كمبيالة بقيمه ( 400) شيكل ، اضافة للرسوم وبعكس ذلك سيتم السير بحقك حضوريا. 

مأمور التنفيذ 
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ديوان قاضي القضاة
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ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية
محكمة طولكرم الشرعية

الرقم 2019/610
المحاكم الشرعية

محكمة طولكرم الشرعية
 2019/1543 و2019/1544

 اعالن تبليغ حكم غيابي صادر عن محكمة طولكرم 
الشرعية في الدعوى اساس 2019/610

الى المدعى عليه : ســمير غســان شاكر حاج يحيى من الطيبة عرب 1948 م ومجهول محل االقامة 
فيها وليس له محل اقامة داخل مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية 

اعلمــك انــه وبتاريخ 2/06/ 2020 م وبموجب اعالن الحكــم الصادر عن هذه المحكمة في الدعوى 
اســاس 2019/610 وموضوعها ( تفريق للنزاع والشــقاق ) ، المقامة عليك من قبل المدعية اسراء 
عامــر جميل بلعاوي من طولكرم وســكانها ، فقد حكمت بمقتضى قــرار الحكمين بالتفريق بينك 
وبين زوجتك الداخل بها بصحيح العقد الشــرعي المدعية ( اسراء ) المذكورة بطلقة واحدة بينونة 
صغرى للنزاع والشــقاق المســتحكم وذلك بعد ان قرر الحكمان نسبة االساءة من الزوجة المدعية 
( اســراء ) المذكورة (%10) ، ونســبة االســاءة منك ( %90) ، وان ال حق لها بشــيء من مجموع المهر 
القرارها بذلك وان عليها العدة الشــرعية من تاريخه ادناه وانها ال تحل لك اال بعقد ومهر جديدين 
ما لم تكن مسبوقة منك بطلقتين ، وضمنتكما الرسوم والمصاريف القانونية حسب نسبة االساءه 
حكما غيابيا قابال لالعتراض واالستئناف وتابعا له موقوف النفاذ على تصديقه استئنافا ، افهم علنا 

حسب االصول ، تحريرا في 1441/06/15 هـ وفق 2019/02/09 م 

رئيس محكمة طولكرم الشرعية 

صالح رضا ابو فرحة 

 اعالن تبليغ حضور صادر عن محكمة طولكرم الشرعية 
في الدعويين اساس 2019/1543 و2019/1544

الى المدعى عليه : يوســف احمد محمود وتد من جت داخل الخط االخضر عرب 48 و مجهول محل 
االقامة فيها وال يوجد له  إقامة داخل اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية .

 يقتضي حضورك الى محكمة طولكرم الشرعية وذلك يوم الخميس  الموافق  في 12 /03 /  2020م 
الساعة التاسعة صباحا ، وذلك للنظر في الدعوى اساس 2019/1543 وموضوعها « نفقة زوجة  «  
والدعوى اســاس 2019/1544 وموضوعها « شــقاق ونزاع «   المقامتين   عليك من قبل المدعية ( 

نادية محمود حمدان زبيدة من طولكرم وسكانها ) 
فاذا لم تحضر في الوقت المعين أو تعتذر أو ترســل وكيال عنك ترى الدعاوى بحقك غيابيا وعليه 

فقد جرى تبليغك ذلك حسب االصول . 
تحريرا في :  15/ 1441/06 هـ وفق  09/ 2020/02 م .

رئيس محكمة طولكرم الشرعية 

صالح رضا ابو فرحة 

فقد هوية
جنين/ أعلن أنا نظام محمد فضل قاسم سليمان من عجة - جنين، عن فقدان بطاقة الهوية الشخصية 
التي تحمل الرقم: ) 905150256) الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

دعوات لمشاركة واسعة في مهرجان مركزي برام اهللا اليوم رفضا لـ «صفقة القرن» ودعما للرئيس
رام اهللا - الحيــاة الجديدة - وفــا - دعا محافظون 
وأمناء سر حركة «فتح» وفصائل والقوى الوطنية 
واالسالمية ورؤساء نقابات، أبناء شعبنا من مختلف 
المحافظــات للمشــاركة فــي المهرجــان المركزي 
الذي ســينطلق ظهر اليوم بمدينة رام اهللا، رفضا 
لـ»صفقة القرن»، ودعما لمواقف الرئيس محمود 

عباس.
وأعلن محافظ سلفيت عبد اهللا كميل عن اتفاق كافة 
مؤسسات المحافظة التنظيمية والمدنية واالهلية 
للمشــاركة في المهرجــان الداعم لســيادته الذي 
يتصدى باســم شــعبنا لصفقة «ترامب نتنياهو»، 

معلنا انتهاء كافة االستعدادات لهذه المشاركة.
وقال محافظ جنين، عضو المجلس الثوري لحركة 
فتــح أكــرم الرجــوب ان الفعاليــة المركزيــة التي 
ســتنظم برام اهللا غدا تزامنا مع كلمة سيادته في 
مجلس االمن سترسل ثالث رسائل أولها ان شعبنا 
موحــد خلــف قيادته وموحد فــي رفضه لـ»صفقة 
القرن»، وموحد في الدفاع عن مقدســاته وثوابته 

الوطنية.
كما شــدد ســكرتير الشــبيبة الطالبية حسن فرج 
على أهمية مشــاركة طلبة الجامعات في الفعالية 
المركزية التي ستنظم وسط مدينة رام اهللا، دعما 
واســنادا للرئيــس في موقفه الرافــض لـ»صفقة 

القرن»، ما يدلل على دور الطلبة في مواجهتها.
وقال أمين ســر حركة فتح فــي محافظة طوباس 
واألغــوار محمــود صوافطــة فــي حديــث إلذاعــة 
«صوت فلسطين» انه تم االتفاق مع كافة قطاعات 
المحافظة، لترتيب المشاركة في الفعالية المركزية 

المقررة غدا في مدينة رام اهللا.
ونــوه صوافطــة الــى انتهــاء االســتعدادات لنقل 
المواطنيــن مــن المحافظة الــى رام اهللا من أجل 
المشــاركة الفاعلــة مــن كافة قطاعــات مجتمعنا 
برفض هذه الصفقــة، خاصة ان االغوار تتعرض 

لهجمة تهويدية من قبل االحتالل.
كمــا قال المتحدث باســم حركة فتــح اياد نصر إن 
فعالية لجميع القوى الوطنية واإلســالمية ستنظم 
في قطــاع غزة بالتزامــن مع كلمــة الرئيس أمام 
مجلس األمن، مؤكدا أن الشعب واحد موحد رافض 

لـ»صفقة القرن».
وأكــد عضــو إقليم حركــة فتح فــي قلقيلية مراد 
شــتيوي جهوزية الحركة وكافــة الفصائل والقوى 
الوطنية والشــعبية فــي قلقيلية، للمشــاركة في 

المسيرة المركزية الحاشدة التي ستنطلق اليوم من 
كافة المحافظات باتجاه مدينة رام اهللا.

وأعلــن رئيس اتحاد المعلمين ســائد ارزيقات، انه 
تم التعميم على كافة المديريات للمشاركة الفاعلة 
من المعلمين بالمسيرة المركزية اليوم في رام اهللا 
رفضــا لـ»صفقة القرن»، ودعمــا لموقف الرئيس 

محمود عباس.
وقال ارزيقات، انه تم توفير وسائل النقل الخاصة 
لنقل المعلمين من كافة المدن للمشاركة بالفعالية، 
تعبيرا عن الموقف الوطني شــعبيا ورسميا واعالء 
الصوت الرافض للصفقة، كما ترفضه كل االصوات 
الحــرة والشــريفة، مشــيرا الــى ان المعلمين منذ 
اعالن الصفقة يعملون على تثقيف وتوعية الطلبة 
حول مخاطر هذه الصفقة التي تســتهدف الحقوق 

الفلسطينية .
واعلــن عضــو نقابــة المحاميين امجد الشــلة عن 
اجتماع التحاد المحامين العرب بعد غد في القاهرة، 

لبحث التصدي قانونيا لـ»صفقة ترمب».
واشار الشلة الى ان هناك تواصال مع كافة النقابات 
لتشكيل جبهة قانونية عربية للتصدي لهذه الصفقة 
على الصعيد الدولي، مؤكدا ان هناك مجموعة من 
المحامين الفلسطينيين الذين يدعون لرفع دعاوى 
ضد المسؤولين األميركيين واإلسرائيليين، وايضا 

أي جهات دولية تقبل بهذه الصفقة.
وفي قطاع غزة، أكد أمين سر هيئة العمل الوطني 
محمــود الزق انه تم التوافق علــى تنظيم فعالية 
مركزية في ســاحة الجندي المهجول بالتزامن مع 

المهرجان في مدينة رام اهللا.
وقال الزق، ان الهدف هو اظهار الموقف الفلسطيني 
الموحــد برفض هذه الصفقة المشــبوهة، ودعم 
ســيادته فــي حراكــه باألمــم المتحــدة، من خالل 

الموقف المشترك ما بين الضفة وغزة.
كما دعت القوى الوطنية واالســالمية، أبناء شعبنا 
إلــى المشــاركة فــي الفعاليات المركزيــة في رام 
اهللا وغزة وفي مخيمات شــعبنا في ســوريا ولبنان 
والعديــد من المواقع االخرى لإلعالن بصوت موحد 
للوقوف ضــد «صفقة القــرن»، بالتزامن مع عقد 
جلسة مجلس االمن الدولي بحضور الرئيس والقائه 

خطابا في مجلس األمن.
وأكــدت القــوى خــالل اجتماعهــا أمــس، فــي رام 
اهللا، رفضهــا المطلق لـ»صفقة القرن»، مشــددة 
على أن شــعبنا سيبقى متمســكا بحقوقه وثوابته 

المســنودة بقــرارات الشــرعية الدوليــة والقانون 
الدولــي وستســقط هــذه الصفقــة التــي لن تمر 

وستذهب الى مزبلة التاريخ.
وثمنت المواقــف االقليمية والدولية الرافضة لهذه 
الصفقة المشــؤومة وللفعاليات والمظاهرات التي 
تجــري في العديد مــن الدول العربية وبمشــاركة 
شعوب واحزاب أمتنا التي ترفض تصفية القضية 
الفلســطينية كا ثمنت مواقــف كل عواصم العالم 
وتحركات شــعوبها التي تعبر بشــكل مستمر عن 
استدامة هذه الفعاليات المنددة والرافضة لمواقف 

االدارة االميركية المعادية بالتحالف مع االحتالل.
وشــددت القــوى على أهميــة تضافــر كل الجهود 
لترتيــب وضعنا الداخلــي، خاصة انهاء االنقســام 
واســتعادة الوحــدة الوطنيــة وقطــع الطريق على 
االحتــالل لالســتفادة مــن هــذا الوضــع بتكريس 

االنقسام الذي يشكل مصلحة استراتيجية له.
وأكدت رفضها المطلق لمحاولة وسم نضال شعبنا 
المشــروع بما يســمى االرهــاب ومحاولــة االتحاد 
االوروبي بفرض اشــتراطات التمويل لمؤسســات 
المجتمــع المدنــي بالتوقيع على تعهــدات في هذا 
االتجــاه، داعية إلى التراجع عن هــذا القرار والذي 
يمس نضــال وكفاح شــعبنا وفصائلــه المناضلة 
كما يتطلب من مؤسسات المجتمع المدني بموقف 
اجماع وطني رافض ألي تواقيع او تعهدات مشروطة 

للتمويل.
وأكدت جامعة القدس المفتوحة، في بيان صحفي، 
ضرورة دعم قيادة شعبنا برئاسة الرئيس محمود 
عبــاس، وإســنادها فــي تحركاتهــا الدبلوماســية 
الهادفــة إلى التصــدي لـ»صفقة القرن»، مشــيرة 
إلى أن مساندة الموقف الرسمي الرافض لها جملة 

وتفصيال واجب وطني.
وأكدت، أن التضحيات التي قدمها شعبنا لن تذهب 
هدرا، ولن يكون ثمنها بخسا عبر صفقة ال تلبي إال 
أطماعا احتاللية، مشددة على موقفها الثابت الراسخ 
مع أطياف شعبها وقيادته السياسية التي تمد يدها 
للسالم العادل القائم على قرارات الشرعية الدولية، 

ال على قاعدة صفقات تجارية مشبوهة.
وقالــت فــي بيانها، إنها لــن تألو جهدا للمشــاركة 
الفاعلة والمستمرة في الفعاليات الرافضة «لصفعة 

العصر».
وأكــدت الجامعــة أنها تقف موقفاً ثابتــاً مع أطياف 
شــعبنا وقيادتنا السياســية التي تمد يدها للسالم 

العادل، والقائم على قرارات 
علــى  الدوليــة ال  الشــرعية 
تجاريــة  صفقــات  قاعــدة 
مشبوهة، تهدف إلى التطبيع 
المجانــي مع االحتــالل على 

حساب حقوقنا الوطنية.

بلدية البيرة ولجنة االنتخابات تعقدان 
ورشة عمل حول النوع االجتماعي واالنتخابات 

البيرة – الحياة الجديدة – ملكي ســليمان - 
نظم مجلس الظل في بلدية البيرة وبالتعاون 
مــع لجنة االنتخابــات المركزية ورشــة عمل 
بعنوان النوع االجتماعــي واالنتخابات، امس 
في قاعة البلدية وبحضور عضوات المجلس 
والمؤسسات النسوية واالهلية بمحافظة رام 

اهللا والبيرة.
ورحبــت منســقة مجلس الظــل ايمان يحيى 
بالحضور واشارت الى ان هذه الورشة الثانية 
التي تعقد حول مشاركة المرأة في االنتخابات 
التــي تؤكــد علــى اهميــة دور المــرأة بهذه 

المشاركة.
مــن جانبهــا تحدثــت الموظفــة فــي لجنــة 
االنتخابــات المركزية شــذى القواســمي عن 
عدد من القضايا المتعلقة بالعملية االنتخابية 
حيث تناولت في محاضرتها عن مفهوم الجندر 
(النــوع االجتماعــي) واختالفــه عــن مفهوم 

الجنس وكذلك عن االدوار التي يقوم بها كل 
من الرجل والمرأة.

وانتهت القواســمي الى القول: «ان شــروط 
الترشــح لالنتحابــات المحليــة تختلــف عن 
شــروط الترشــح لالنتخابات الرئاسية, وان 
العمليــة االنتخابية يجــب ان تمر في العديد 
مــن المراحل وهــي الدعوة الــى االنتخابات 
والتصويت بمرســوم رئاسي واعداد السجل 
االنتخابي ونشــره واالعتراض عليه وبعدها 
يقــوم الذي ينــوي ترشــيح نفســه التقدم 
الى لجنة االنتخابات بطلب خاص بالترشــح 
وبعدهــا تأتي الدعايــة االنتخابية واالقتراع 
وفرز االصــوات واعالن النتائــج اوال في كل 
محطة انتخابية ومن ثم اعالن النتائج االولية 
وبعد مرور 72 ســاعة تعلن النتائج النهائية 
لالنتخابات مــن قبل رئيس لجنة االنتخابات 

المركزية.

االحتالل يفرج عن أسير من ذوي االحتياجات 
الخاصة ويحوله للحبس المنزلي

رام اهللا - الحياة الجديدة - افرجت سلطات االحتالل 
عن األســير خليــل قراوة (18 عاماً) مــن بلدة الطور 
قضاء القــدس المحتلة، وحولته للحبــس المنزلي. 
وأوضحت هيئة شؤون األسرى والمحررين، أن الشاب 
قراوة من ذوي االحتياجات الخاصة (لديه اعاقة حركية 
وعقلية)، وتم اعتقاله بتاريخ 2020/1/29 من باحات 

المســجد األقصى بتهمة حيازة ســكين. وأضافت أن 
سلطات االحتالل تراجعت عن الئحة االتهام المقدمة 
ضده، وذلك بعد جهود قانونية حثيثة بذلت من قبل 
طاقــم الوحــدة القانونية في هيئة األســرى، وعلى 
إثرهــا تــم االفــراج عن األســير قراوة أمــس األول 

وتحويله للحبس المنزلي لمدة 10 أيام.


