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فقد هوية
جنين / أعلن أنا أحمد محمد أحمد ســيالوي من رابا/ جنين عن فقدان هويتي الشــخصية التي تحمل 

الرقم  990311060 أرجو ممن يجدها تسليمها إلى أقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر سلفا. 
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دائرة تسجيل اراضي نابلس 
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إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2015/7354

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة سليمان محمود إبراهيم شركس من جنين بصفته وكيال 
بموجب الوكالة  الدورية رقم سجل 1410 صفحة 2014/75 الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في 

عمان بتاريخ 2014/9/28 
وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقــم 7354/ج/2015 على القطعة رقم 164 مــن حوض رقم 20061 

من أراضي جنين . 
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 : سليمان محمود إبراهيم شركس.

اسم الموكل « المالك: سالم رجا زهدي منصور . 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2019/5079

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة يوسف شافع حسن سنان بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم سجل 2078 صفحة 2019/21 سفارة فلسطين في عمان بتاريخ 2019/5/1 

وذلــك لتقديم معاملة بيع رقــم 5079/ج/2019 على القطعة رقم 1 من حوض رقم 7 من أراضي   
مركة. 

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 : يوسف شافع حسن سنان.
اسم الموكل « المالك:  (باسم + هزار أبناء سامي عبد الحليم موسى)

عدد الحصص المباعة: حسب الدورية. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2019/5080

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة يوسف شافع حسن سنان بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 5582/2019/445 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2019/5/26 

وذلــك لتقديــم معاملــة بيع رقــم 5080/ج/2019 على القطعــة رقم 32 من حــوض رقم 26 من 
أراضي  عرابة. 

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 : يوسف شافع حسن سنان.
 اســم المــوكل « المالك:  أنعــام محمد طاهر رحال، (محمد+  محمود + هبــة + ريهان/ أبناء فواز 

محمود رحال)
عدد الحصص المباعة: حسب الدورية. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2019/2233

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة يوسف ناجي بركات عمري بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 442/2018/13502 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/12/16 

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 2233/ج/2019 على القطعة رقم 5 من حوض رقم 15 من أراضي 
فقوعة . 

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 : يوسف ناجي بركات عمري.
اسم الموكل « المالك:  صبحة محمد حسين الكسبة. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

 اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي جنين
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة عبد الغني لطفي عبد الغني العيسي بصفته الوكيل 
بموجب الوكالة الدورية رقم (6712/2019/446) عدل جنين بتاريخ 2019/6/30 وذلك لتقديم معاملة 
بيع رقم  5074/ج/ 2019 على  قطعة االرض رقم (1) من الحوض رقم (35) من اراضي يعبد فمن 
لــه أي اعتــراض عليه عليه التقدم باعتراضه الى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز خمســة ايام من 

تاريخ النشر واال سيتم السير في اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: عبد الغني لطفي عبد الغني العيسي

اسم الموكل (المالك):عبد اهللا فهمي جبر زيد
عدد الحصص المباعة حسب الدورية

 اعالن صادر عن دائرة األراضي قلقيلية
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي قلقيلية السيد/ احمد عماد عبد اهللا مرداوي وذلك بصفة 
وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 4114/2017/18 تاريخ 2017/10/17 طليعة كايد إبراهيم 
مرداوي ويوســف وعدنان وعــادل واحمد ورويدة أبناء وبنات محمد احمد عتريس بواســطة الوكيل 
الــدوري احمد عمــاد عبد اهللا مرداوي بموجب الوكاالت الدورية رقم كل من 4114/2017/18 صادر 
عــن كاتــب عدل قلقيلية بتاريخ 17/10/2017 ووكالة رقــم 4058/2017/18 صادر عن كاتب عدل 
قلقيليــة بتاريخ 12/10/2017 ووكالة رقــم 4079/2017/18 صادر عن كاتب عدل قلقيلية بتاريخ 
15/10/2017 وذلــك بمعاملــة بيــع على أراضــي حبلة حوض رقم 7645 قطعــة رقم 37  فمن له 
اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمسة أيام من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون
اســم الموكل (المالك): طليعة كايد إبراهيم مرداوي ويوســف وعدنان وعــادل واحمد ورويدة أبناء 

وبنات محمد احمد عتريس 
اسم الوكيل: احمد عماد عبد اهللا مرداوي

دائرة األراضي قلقيلية

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي نابلس
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل اراضي نابلس السيد جميلة عيسى عبدو عبد اهللا+ سالم 
عيســى عبدو عبد اهللا وذلك بصفتها وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم ســجل 1940 صفحة 
2018/20 بتاريخ 2018/8/16 الصادرة عن كاتب عدل ســفارة فلســطين في عمان وذلك بمعاملة 
بيــع على القطعة 21 حوض رقم 10 من اراضي برقة والوكالة الخاصة رقم 13136/2017/1685 
بتاريخ 2019/7/2 عدل نابلس ورقم 3840/2018/1739 بتاريخ 2018/3/14 عدل نابلس والعامة 
رقم سجل 1859 صفحة 2018/71 بتاريخ 2018/2/11 سفارة فلسطين –عمان وذلك بمعاملة بيع 
على القطعة 68 حوض 14 من اراضي بيت امرين فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض 
الى دائرة التسجيل خالل فترة خمسة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء 

المعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.
اســم الموكل (المالك): ســليم ومحمود ومهند واحمد وفاتن وتهاني واماني وياســمين ابناء «محمد 
سعيد» سليم الصالح، و»محمد امين» سليم حسن الصالح، وسميرة سليم حسن الصالح، مجير احمد 
حسين الحسون، ويسرى محمود حسين حسون، والين واريج وايات وعائشة ابناء عامر احمد الحسون

الوكيل: جميلة عيسى عبدو عبد اهللا، سالم عيسى عبدو عبد اهللا

دائرة تسجيل اراضي نابلس

 اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي جنين
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة محمد يوسف محمد جبرين بصفته الوكيل بموجب 
الوكالة الدورية رقم (3238/2018/437) عدل جنين بتاريخ 2018/3/27 والدورية (437/2018/3159) 
عدل جنين بتاريخ 2018/3/25 المعطوفة على العامة س (901) ص(2009/77) ســفارة فلسطين 
في عمان بتاريخ 2009/10/15 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم  5083/ج/ 2019 على  قطعة االرض 
رقم (216) من الحوض رقم (8) من اراضي جبع فمن له أي اعتراض عليه عليه التقدم باعتراضه 
الى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز خمســة ايام من تاريخ النشــر واال ســيتم الســير في اجراءات 

المعاملة حسب االصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: 

اسم الموكل (المالك):فوزية + مريم (ابناء اسعد محمد غنام) + كامل + ميسة (ابناء نزية كامل علي)
عدد الحصص المباعة حسب الدورية

 اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي جنين
يعلــن الطالع العموم بانه تقدم الــى هذه الدائرة عامر توفيق محمد جرار  بصفته الوكيل بموجب 
الوكالة الدورية رقم (38/2019/445) عدل جنين بتاريخ 2019/4/7 المعطوفة على الخاصة سجل 
2060 صفحــة 32/2019 ســفارة فلســطين في عمان بتاريــخ 2019/3/2 والخاصة ســجل 2057 
صفحة29/2019 سفارة فلسطين في عمان بتاريخ 2019/3/26 المعطوفة على العامة سجل 1875 
صفحة 31/2018 ســفارة فلســطين في عمان بتاريخ 2018/3/26 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 
5091 /ج/ 2019 علــى  قطعــة االرض رقــم (91) من الحوض رقم (11) من اراضي صانور فمن له 
أي اعتراض عليه عليه التقدم باعتراضه الى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز خمسة ايام من تاريخ 

النشر واال سيتم السير في اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: عامر توفيق محمد جرار  

اسم الموكل (المالك):ناجح + زياد ابناء عبد الرزاق محمود منصور
عدد الحصص المباعة

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/8923

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة هشــام نادر عمر أســعد بصفته وكيال بموجب الوكالة  
الخاصة رقم 2017/2001 الصادرة عن عدل طولكرم بتاريخ 2017/3/23

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 8923/ج/2018 على القطعة رقم 24 من حوض رقم 6 من أراضي 
دير غزالة . 

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 : هشام نادر عمر أسعد.
 اسم الموكل « المالك:  حليمة محمد أسعد زبن. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2019/5077

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة هيثم نشأت شفيق قرارية بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الخاصة رقم 6775/2019/446 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2019/7/1 

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 5077/ج/2019 على القطعة رقم 67 من حوض رقم 9 من أراضي 
سيلة الظهر. 

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 : هيثم نشأت شفيق قرارية. 
اسم الموكل « المالك:  جميل سليمان إبراهيم قطمش. 

عدد الحصص المباعة: كامل الحصص. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2019/5078

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة محمد تحسين ملحم ظاهر بصفته وكيال بموجب الوكالة  
الدورية رقم 1509/2018/1727 الصادرة عن  عدل نابلس بتاريخ 2018/1/31 

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 5078/ج/2019 على القطعة رقم 10 من حوض رقم 9 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 :محمد تحسين ملحم ظاهر.
 اسم الموكل « المالك:  ( ملحم + منعم + عالء + عال + روال + هدى + سلسبيل / أبناء رزق ملحم 
الظاهر)، كاملة توفيق حافظ مشاقي، (فوزية + حكمية / أبناء ملحم محمد العمر)، ( نبيل + أيمن 

+ حسني + نهيل + تحرير + رنا + هنادي + سمير / أبناء صبحي ملحم الظاهر). 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

   دولــة فلسطيــن
7/3 د

السلطة القضائية

 اعالن صادر عن دائرة تنفيذ جنين  رقم القضية 
2019/4120  إلى المدين المحكوم عليه   أحمد زيدان 

محمد عرعراوي هوية رقم 850957226
عنوانه جنين مخيم جنين وسط المخيم 

أخبرك بأن الدائن المحكوم له مناضل بشير يوسف ساق اهللا/ جنين 
قد أبرز لهذه الدائرة كمبيالة

تحمل توقيعك بصمتك ومستحقة األداء بمبلغ 7000 شيقل إسرائيلي، المرفق عنها صورة لالطالع                 
لذلك فإنه يتوجب  حضورك  ومراجعتك بالذات أو إرسال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل أسبوعين 
من تاريخ 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 . 

مأمور التنفيذ 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

7/3 د
محكمة بداية جنين 

 مذكرة دعوى  صادره عن محكمة بداية جنين بالقضيه 
الحقوقيه رقم(2019/255)

الى المدعى عليه : خالد سليم مرعي حوشية من اليامون ومجهول محل االقامة حاليا.
يقتضي حضورك الى هذه  المحكمة يوم  2019/9/15م للنظر في الدعوى الحقوقيه رقم 2019/255 
محكمة بداية جنين والتي اقامها عليك المدعي يوسف صدقي يوسف خمايسة من اليامون بواسطة 
وكيلته المحامية عبير شــرعبو / او من ينيبها /جنين التي موضوعها المطالبة بتعويضات جســدية 
ناتجه عن حادث سير و بامكانك الحضور الى قلم المحكمه و االطالع على تفاصيل الدعوى وعمال 
بالمــاده 20 من قانون اصــول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لســنة 2001لذا يقتضي عليك 
تقديم الئحة جوابيه خالل خمسة عشر يوم من تاريخ تبلغك  فاذا لم تحضري او لم ترسلي وكيال 

عنك تجري محاكمتك حضوريا.

 قلم  حقوق محكمة بداية جنين

مذكرة تفاهم بين «القدس المفتوحة» 
وهيئة األعمال الخيرية اإلماراتية

مجلس قروي جلبون ومديرية الثقافة يحتفيان 
بإطالق وتوقيع كتاب «مشاهد وشواهد ثورة 1936»

جنين - الحياة الجديدة - عاطف أبو الرب - احتفى 
مجلــس قروي جلبــون ومكتــب وزارة الثقافة في 
جنين، برعايــة محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، 
بإطالق كتاب شواهد ومشاهد ثورة 1936 للكاتب 
واألديــب عزت فايق أبو الرب، بحفل نظم في مقر 
مجلــس قروي جلبــون حضره عدد مــن المهتمين 
بالشأن الثقافي والتأريخي، وأهالي القرية، واألسرة 

الثقافية في جنين. 
ويتطرق الباحث أبو الرب في كتابة لشهادات شفوية 
عن مرحلة من ثورة عام 1936، في منطقة جلبون 
والمناطق المحيطة بها، من حيث المشاركة الشعبية 
والجماهيريــة في مقاومة االســتعمار البريطاني، 
والعقوبات التي تعرضت لها  المنطقة، والشــهداء 
واألســرى والجرحى، كما وثــق الكاتب والباحث أبو 
الــرب عالقة ثــوار منطقــة جلبون والمــزار بثورة 
الشــهيد عز الدين القســام، واعتقال عدد من ثوار 
جلبون، والحكم على أحدهم باإلعدام، بعد أســره 
في مواجهة اســتخدم فيها االستعمار الطائرات، ما 

أدى إلى استشهاد عدد من المجاهدين. 
أبــو الرب ضمــن كتابه ثالثة فصــول، جاء الفصل 
األول حــول ســيرة المجاهــد الشــهيد عــز الديــن 
القسام، أصوله وجهاده، واستشهاده، وجاء الفصل 
الثني ليعرض صورة عن المرحلة وأشــكال الكفاح 
الفلسطيني ضد االنتداب البريطاني. فيما ركز في 
الفصــل الثالث على مجريــات األحداث في منطقة 
جلبون، واســتعرض خاللها عدد مــن المواقع التي 

شــهدت مواجهات ومعارك بين المجاهدين وقوات 
االنتداب البريطاني. 

ورحب رئيس مجلس قروي جلبون نضال أبو الرب 
بالحضور، وأعرب عن تقديره للجهد المبذول إلخراج 
هذا العمل التاريخــي لحيز الوجود، لينصف أهالي 
وثوار جلبون ويبرز مشاركتهم في مقاومة االنتداب 
البريطاني. وطالب أبو الرب بضرورة إعطاء القرية 
حقهــا التاريخي، جراء ما تعرضت له من اعتداءات، 

وما قدمت من تضحيات. 
وثمن نائب محافظ جنين كمال أبو الرب الجهود التي 
بذلت إلنجاز هذا العمل التاريخي، وطالب المؤرخين 
والجهات المعنية التركيز على توثيق مسيرة الكفاح 
الفلسطينية، وإثبات الرواية الفلسطينية. واعتبر أن 
المؤرخين لم ينصفوا العديد من المناطق بما فيها 

محافظة جنين، وشمال فلسطين.
وعبر حفيد الشهيد عز الدين القسام أحمد القسام 
عــن اعتــزازه بهــذا اإلنجاز، وشــكر الباحــث على 
المعلومــات القيمــة التي أوردها فــي بحثه، والتي 
تؤكد مسيرة جده القسام، ومساهمته ورفاقه من 
المجاهدين في مقاومة االستعمار. وتمنى القسام 

النجاح والتوفيق للكاتب. 
وهنــأت مدير مكتــب وزارة الثقافة في جنين آمال 
غزال الكاتــب أبو الرب على هذا اإلنجاز، وأشــادت 
بمسيرة الباحث ومساهماته المتنوعة، البحثية منها 
واألدبية، وأعربت عن اعتزازها بالكاتب، الذي زاملته 
سنوات طويلة في مكتب وزارة الثقافة في جنين. 

واستعرض مفتي جنين الشيخ محمد أبو الرب حفيد 
الــراوي الرئيســي والمصدر األساســي في البحث 
مســيرة جده التي تعلمها منــه من خالل مالزمته، 
وأكد أن جزء كبير من المعلومات في الكتاب يعرفها 
من جده، وأشــاد بالجهد الــذي بذله الكاتب لتوثيق 
مســيرة كفاح كادت أن تنسى بفعل عدم التطرق 

لها من المؤرخين. 
وشــكر المؤلف األديب عزت أبو الــرب ابن جلبون، 
كل من شاركه هذا اليوم، وثمن حضور المثقفين 
والمســؤولين، وجميــع أبنــاء قريتــه ممــا أفرحــه 
وجودهــم فــي هذا الحفــل. واســتعرض أبو الرب 
فــي مداخلتــه العديد من المفاصــل التي تضمنها 
الكتاب. فعرض العديد من المواقع الجغرافية التي 
شهدت مواجهات بين االستعمار البريطاني والثوار، 
ولسان حال الكاتب وهو يسرد الحكايات ويستعيد ما 
حصل عليه من معلومات من المرحوم نافع حسن 
أبو  الرب، يحاول ترســيخ المكان في ذاكرة األجيال 
رغم محاوالت االحتالل طمس معالمها، فكن يردد 
أســماء األماكــن والجبال، والقرى كمــا لو أنه يردد 
أسماء أشخاص محببين على قلبه. فجاء على ذكر 
أرض والــده فــي الداخل المحتــل، وكيف تعرضت 
للقصف من قبــل االحتالل، وكيف نجا من كتب له 
عمر، واستشهد آخرون. وأعاد للذاكرة بعض سيرة 
بعــض اآلبــار واألجداد ما كان لــه األثر الطيب في 
نفوس من حضر من أبناء جلبون، وهم يستمعون 

لبطوالت أسالفهم.

نعي وطني للمناضل الكبير علي إسحق حتقة
رام اهللا - الحيــاة الجديــدة 
-  نعــت اللجنــة التنفيذيــة 
يــر  لتحر ا لمنظمــة 
جماهير  الى  الفلســطينية، 
فــي  الفلســطيني  شــعبنا 
اللجــوء  وأماكــن  الوطــن 
المناضــل  وفــاة  والمنافــي 
الوطنــي القديــر والمفكــر 
السياسي علي اسحق حتقة 
«أبــو دنيــا»، عضــو اللجنة 
التنفيذية الســابق لمنظمة 
لفلســطينية  ا يــر  لتحر ا
وأميــن عام جبهــة التحرير 
وافته  الــذي  الفلســطينية، 
المنية فجر أمس، بعد صراع 

مع مرض عضال.
اللجنــة  عضــو  وتقدمــت 
عشــراوي،  حنان  التنفيذية 
التنفيذيــة  اللجنــة  باســم 
والقيــادة الفلســطينية من 
شــعبنا وأســرته وآل حتقة 
عموماً بأحر مشــاعر العزاء 
والمواساة القلبية الصادقة.

واكدت عشــراوي أن ســيرة 
الراحل علي اسحق النضالية 

الطويلة في منظمة التحرير 
لقضيــة  ا عــن  عــه  فا ود
الفلســطينية، وإسهامه في 
العمل الوطني الفلسطيني، 
ستبقى حاضرةً في الذاكرة 
الــى  وأشــارت  الوطنيــة. 
مســاهمات الفقيــد المهمة 
في نضــال الحركة الوطنية 
الثقافيــة  المجــاالت  فــي 
نيــة  لميدا وا لسياســية  وا
وعملــه الــدؤوب مــن أجــل 
التحــرر الوطنــي والتقــدم 
االجتماعي على مدار عقود 

من الزمن.
كما أكدت أن ســيرة الفقيد 
المتنــور  وفكــره  وعطــاءه 
ســتظل منارة لألجيال على 

درب الحرية واالستقالل.
جبهــة  نعــت  جهتهــا،  مــن 
النضال الشعبي الفلسطيني 
إلى جماهير شعبنا وجماهير 
المناضــل  العربيــة  األمــة 
الفلســطيني الكبير الرفيق 
علي إســحاق عضــو اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمة التحرير 

الفلسطينية السابق.
بنضاالت  الجبهــة  وأشــادت 
الكبيــر،  الراحــل  ومناقــب 
والذي شــغل مواقــع قيادية 
متقدمة منذ انطالقة الثورة 
الفلسطينية المعاصرة ، من 
أجل حرية واستقالل شعبنا 
ونيل حقوقه بالعودة وتقرير 
الدولــة  وإقامــة  المصيــر 
لمســتقلة  ا لفلســطينية  ا

وعاصمتها القدس.
وقالــت الجبهــة وهي تنعى 
المناضل الراحل بأن شعبنا 
كتــه  حر و لفلســطيني  ا
برحيلــه  يفتقــد  الوطنيــة 
مناضالً كبيراً وقائداً شجاعاً 
، عــرف بمواقفــه المبدئية 
الثابتــة ودوره الوطنــي من 
خــالل مهمتــه عضــواً فــي 
اللجنــة التنفيذيــة لمنظمة 
 ، لفلســطينية ا يــر  لتحر ا
منظمة التحرير التي تمسك 
بها حتــى آخر لحظات حياته 
باعتبارها قائدة نضال شعبنا 

وممثله الشرعي والوحيد .

وتقدمت الجبهة باسم أمينها 
مجدالنــي  أحمــد  د.  العــام 
وباســم المكتب السياســي 
واللجنــة المركزيــة وكافــة 
ومناضلي  وأعضــاء  كــوادر 
الشــعبي  النضــال  جبهــة 
بأحر التعازي لزوجة وعائلة 
وإخوتــه  ورفاقــه  الفقيــد 
الذين عرفــوه وناضلوا إلى 
جانبــه في مختلــف معارك 
النضال الوطنــي دفاعاً عن 
المشــروع الوطنــي والقرار 
الوطنية  والثوابــت  الوطني 

الفلسطينية.
الراحــل  الجبهــة  وعاهــدت 
إســحاق  علــي  المناضــل 
وكل شــهداء شــعبنا علــى 
مواصلة طريق النضال حتى 
تحقيــق أهــداف وتطلعــات 
شــعبنا في الحرية والعودة 
واالستقالل وتقرير المصير 
وإقامة الدولة الفلســطينية 
المستقلة وعاصمتها القدس 
على حدود الرابع من حزيران 

.1967

رام اهللا - الحيــاة الجديــدة 
القــدس  جامعــة  وقعــت   -
المفتوحــة وهيئــة األعمــال 
اإلماراتية-مكتــب  الخيريــة 
مذكــرة  امــس،  فلســطين، 
تفاهــم بيــن الجانبين. وقع 
االتفاقية عن الجامعة رئيسها 
أ. د. يونس عمرو، وعن هيئة 
األعمــال الخيريــة اإلماراتية 
مفوضها في فلسطين السيد 

إبراهيم راشد أبو الهيجاء.
علــى  لمذكــرة  ا تنــص  و
التعاون والتنسيق والتواصل 
العالقــة  ذات  الجهــات  مــع 
مــن المؤسســات الصديقــة 
والشريكة والصناديق المانحة 
والجهــات الدوليــة الممولــة 
التعليمية  الخدمــات  لتطوير 
لصحيــة  ا و عيــة  الجتما ا و
فــي الجامعة. وتنــص أيضاً 
على التعاون والتنســيق في 
تبادل المعلومات التي تخدم 
الطلبــة األيتام ومن هم في 
حكمهم، اســتناداً إلى تقييم 
االحتياجات، أو التدخالت عبر 
الدراسات االجتماعية لأليتام 
والمكفولة  الفقيرة  واألســر 

مــن هيئة األعمــال الخيرية 
من منظور مسؤول مجتمعياً.

وتهدف المذكرة إلى محاربة 
الفقر وإحداث تنمية حقيقية 
ومستدامة لغايات مساعدة 
الفئات المهمشــة والمعوزة 
مــن الطلبة الذيــن يعانون 
المعيشــية  األوضــاع  مــن 

الصعبة. 
وقــال أ. د. يونــس عمرو إن 
االتفاقية تهدف إلى مساعدة 
الطلبة الفقــراء على إكمال 
دراســتهم التعليمية، «فهي 
الشــعب  أبنــاء  كل  جامعــة 
الفلسطيني، وتسعى لتوفير 
االجتماعية  للفئــات  التعليم 
المختلفــة من أبناء شــعبنا، 
وعلى رأســها الفقراء وأبناء 

األسرى والشهداء».
من جانبه، قال أ. أبو الهيجاء 
جامعــة  مــع  التعــاون  «إن 

القــدس المفتوحة ومختلف 
والهيئة  متواصــل،  الجهــات 
تقــدم المســاعدات للفقراء 

واأليتام المحتاجين لها».
حضر توقيــع االتفاقية نائبا 
رئيــس الجامعــة: للشــؤون 
ســمير  د.   . أ األكاديميــة 
اإلدارية  وللشــؤون  النجدي، 
درويــش،  مــروان  د.   . أ
الجامعة:  رئيس  ومســاعدو 
لشــؤون الطلبــة أ. د. محمد 
شاهين، ولشــؤون العالقات 
العامــة والدولية واإلعالم د. 
م. عماد الهودلي، ولشــؤون 
المتابعــة د. آالء الشخشــير، 
ومستشــار الرئيس لشؤون 
التعــاون األكاديمي العربي، 
مدير فرع نابلس أ. د. يوسف 
ذياب عواد. ومن الهيئة حضر 
التوقيــع أ. محمد بالص من 

العالقات العامة.

احتراق 300 بالة قش
 وانقاذ أغنام غرب جنين

جنين - وفا - أتت النيران التي 
اندلعــت، أمس، داخل بركس 
في قرية رمانــة غرب جنين، 
علــى 300 بالــة قــش، فيمــا 
تمكنت طواقم الدفاع المدني 
رؤوس  عشــرات  إنقــاذ  مــن 
األغنام. وذكر الدفاع المدني، 
أن طواقمه هرعت إلى المكان، 
وتمكنــت من إطفــاء الحريق 
الــذي التهــم 300 بالة قش، 
فيما تمكنت من انقاذ األغنام، 
وحالت دون امتداد النيران إلى 

المنازل والحظائر المجاورة.


