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دولــة فلسطيــن

وزارة الحكم المحلي

مجلس التنظيم األعلى

الرقم: 1 – 9 - 4116

اعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير 

صفة االستعمال من مرافق عامة الى سكن (أ) وإلغاء مقطعين من شارعين 

بعرض (12م) وتنظيم شارعين مع مدورين بعرض (8م) في القطعة (46) من 

الحوض رقم (2) – فرعتا/ محافظة قلقيلية
قرر مجلس التنظيم األعلى في جلسته رقم (2019/10) بتاريخ 2019/09/08م بموجب القرار رقم 
(296) الموافقة على وضع المشــروع موضع التنفيذ، والمتعلق بالقطعة رقم (46) من الحوض رقم 
(2) من أراضي بلدة فرعتا، وذلك حسب المخططات المودعة في مقر الحكم المحلي/ محافظة قلقيلية 

، ومقر المجلس األول للخدمات المشتركة ، ومقر مجلس قروي فرعتا.
الرقم   X   Y

1   177525   166300
2   177775   166300
3   177775   166000
4   177525   16600

ويعتبــر مخطــط التنظيم نافذا بعد مضي (15) يوما من تاريخ نشــر اإلعالن في الجريدة الرســمية 
وجريدتين محليتين، وذلك اســتنادا للمادتين (26،21) من قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية رقم 

(79) لسنة 1966م.

م. مجدي صالح/ وزير الحكم المحلي

رئيس مجلس التنظيم االعلى

12/10 د

محكمة الطيبة الشرعية
12/10 د

اعالن
أمام فضيلة القاضي عصام سعيد أبو علو

ملف أساس 2019/466
تحكيم

1 - 11/ربيع الثاني / 1441 هـ . 2019/12/8 
المدعية : سوزان مصطفى فهمي عالن ، هوية رقم ( 403947849 ) ، من قلقيلية 

المدعى عليه : جعفر عيد حسن أبو صلب هوية رقم ( 326908415 ) من الطيبة 
-2 ضبط

3 - في المجلس الشرعي المنعقد لدينا اليوم حضرت المدعية . -4 المدعية أنا حاولت تبليغ المدعى 
عليه في مكان ســكناه األخير في الطيبة اال انه علمت من والدته انه -5 انتقل للســكن في بئر السبع 
وأيضا والدته انتقلت للســكن في طولكرم وبيت الزوجية الذي ســكنا فيه في 6 – الطيبة لمدة أسبوع 
فقط وكانت مستأجر ، وال اعلم مكان سكنه وال اعلم أي شيء عنه وقد تحدثنا مع -7  والدته من أجل 
تبليغه مباشــره ، وأعلمتنا انه موجود في بئر الســبع علما انني اتواجد في بيت أهلي منذ 8 – حوالي 

ثالثة سنوات والمدعى عليه لم يسال عني منذ ذلك الوقت 
قرار

-1 أعين الملف ليوم 2020/1/8 الســاعة 11:40 وأذن للمدعية بتبليغ المدعى عليه أوراق الدعوة -2 
وموعد الجلســة بواســطة النشــر في جريدة تصدر وتوزع في البالد 3 – تحريرا في يوم األحد الحادي 

عشر من شهر ربيع الثاني لعام 1441 هـ وفق 2019/12/8 .

قاضي المحكمة الشرعية في الطيبة / عصام سعيد أبو علو

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

 دائرة تسجيل اراضي نابلس 

رقم الملف 5502/ج/2019

إعالن صادر عن دائرة تسجيل األراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل األراضي نابلس السيد عمر عبد الكريم فايز سعد  ، وذلك 
بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 5738/2019/1849 بتاريخ 2019/4/17 عدل نابلس 
وذلك بمعاملة بيع على أراضي بيت ايبا  حوض رقم 12  قطعة رقم 62 . فمن له اعتراض على ذلك 
عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمسة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف 

ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل (المالك)    : عصام عبد الفتاح معروف يعيش وجاسر محمود محمد فطاير 

 اسم الوكيل : عمر عبد الكريم فايز سعد

دائرة تسجيل األراضي نابلس

12/10 د

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي
بلدية طولكرم

اعالن طرح تلزيم
 رسوم الخضار والفواكه بالجملة 

   تعلن بلدية طولكرم عن رغبتها بتلزيم رسوم الخضار والفواكه بالجملة 
بالمزاد العلني لمدة سنة كاملة تبدأ من 2020/1/1 وحتى 2020/12/31 
حسب الشروط والمواصفات التي يمكن الحصول عليها من وحدة العقود 

والمشتريات خالل اوقات الدوام الرسمي.
وكل من يرغب باالشتراك في المزاد التقيد بما يلي:- 

 1 - تقديم تأمين نقدي أو شيك مصدق بقيمة (3000 دينار اردني) .
2 -   يتم دفع قيمة التلزيم على النحو التالي:

* يتم تســديد 50 % من قيمة التلزيم لصندوق البلدية خالل 48 ســاعة 
من احالة التلزيم.

* يتم دفع %50 من قيمة التلزيم بموجب شيك شخصي لمن يرسو عليه 
العطاء يســلم مباشــرة عند توقيع العقد على أن يكون تاريخ استحقاقه 

2020/7/1
3 - يبدأ المزاد العلني في قاعة البلدية الســاعة العاشــرة صباحاً من يوم 

السبت الموافق 2019/12/21
4 - تكون مدة المزاودة 20 دقيقة.

5 - في حال أن الســعر األعلى لم يكن مناســبا يحق للبلدية اعادة طرح 
المزاد دون ابداء االسباب .

6 - تقديم براءة ذمة

م. محمد يعقوب
رئيس بلدية طولكرم

12/10 د

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

 دائرة تسجيل اراضي طولكرم 

رقم المعاملة: 1794/ج/2019

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم أنا        رامي خليل محمد عالية وذلك بصفته 

وكيال بموجب الوكالة الخاصة رقم سجل 2203/صفحة 2019/4 تاريخ 2019/12/1 
الصادرة من كاتب عدل تصديق وزارة العدل والخارجية 

وذلك بمعاملة بيع على اراضي ارتاح حوض رقم 8455 قطعة رقم 2 
 ومن له اعتراض على ذلك عليه التقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم خالل فترة خمسة أيام من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الموكل(المالك): محمد زهير محمد العالية

اسم الوكيل : رامي خليل محمد عالية

   دائرة تسجيل أراضي طولكرم  

12/10 د

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

12/10 د
محكمة صلح طولكرم

دعوى الرقم 2019/256 
حقوق صلح طولكرم

مذكرة دعوى للمدعى عليهم صادرة عن محكمة صلح 
طولكرم في الدعوى المدنية رقم (2019/256 ) حقوق 

صلح طولكرم لتبليغ المدعى عليه بالنشر صورة عن القرار 
الى المدعى عليه : علي عدنان محمد جبارين من طولكرم .

الجهة المدعية : سعيد رضوان سعيد سمور من طولكرم بواسطة المحامي ابراهيم الزغل 
موضوع الدعوى : منع مطالبة بمبلغ 3300 شيكل 

الهيئة الحاكمة : القاضي طارق عطيه .
جلسة بتاريخ : 2019/10/2 .

لم يحضر المدعي وحضر وكيله االستاذ ابراهيم الزغل .
لم يحضر المدعى عليه : علي عدنان محمد جبارين المقرر السير بحقه من السابق .

بوشر بنظر الدعوى علنا 
خالصة الحكم

حكمــت المحكمــة بمنع المدعى عليه علي عدنان محمد جبارين من مطالبة المدعي  ســعيد رضوان 
سعيد سمور بمبلغ 3300 شيكل وهو المبلغ المنفذ بموجب الدعوى التنفيذية رقم 2019/872 تنفيذ 

طولكرم ، والزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومبلغ 200 شيكل اتعاب محاماة 
حكما حضوريا قابال لالستئناف وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 2019/10/2 .

قاضي محكمة طولكرم 
القاضي طارق عطيه 

وصل التبليغ : طالب التبليغ : المحامي إبراهيم الزغل ، المطلوب تبليغه : علي عدنان محمد جبارين 
مــن طولكرم ، نــوع األوراق المطلوب تبليغها : قرار الحكم الصادر فــي الدعوى المدنية التي تحمل 

الرقم 2019/256 حقوق صلح طولكرم والصادر بتاريخ 2019/10/2 

رئيس قلم حقوق محكمة صلح طولكرم / احمد ابو الرب

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

 دائرة تسجيل اراضي طولكرم 

رقم المعاملة: 1796/ج/2019

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تســجيل أراضي طولكرم أنا     فريد عدنان فريد  جيوســي    وذلك 
بصفتــه وكيــال بموجــب الوكالــة الدوريــة رقــم 2008/1261 تاريــخ : 2008/03/3 عــدل طولكرم  
معطوفــة علــى الوكاالت الخاصة رقم ســجل 710/صفحة 2007/57 ســفارة فلســطين في االردن 
بتاريخ 2007/10/25 و على الخاصة رقم سجل 705/صفحة 63 /2007 بتاريخ 2007/9/24 سفارة 
فلســطين في االردن وعلى الخاصة رقم ســجل 705/صفحة 2007/38 بتاريخ 2007/9/23 عن ذات 
الجهة الســابقة ايضا وعلى الخاصة رقم ســجل 685/صفحة 2007/59 بتاريخ 2007/7/15 عن ذات 
الجهة الســابقة ايضا وعلى الوكالة الخاصة رقم ســجل 705/صفحة 2007/14 بتاريخ 2007/9/20 

عن ذات الجهة السابقة ايضا .  
الصادرة من كاتب عدل تصديق وزارة العدل والخارجية / عدل طولكرم 

وذلك بمعاملة بيع على اراضي ذنابة حوض رقم 8485 قطعة رقم 5 
 ومن له اعتراض على ذلك عليه التقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم خالل فترة خمسة أيام من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول والقانون.
اســم الموكل (المالك ) :  ســميرة سامي حسن عبد الوهاب ، تماضر سامي حسن عبد الوهاب ، تمام 
احمد ذيب عباس ، محمد ابراهيم سامي عبد الوهاب ، طالل عبد اهللا ياسين محمد عبد الوهاب ، صالح 
عبد اهللا ياسين محمد عبد الوهاب ،احمد شفيق حين ياسين محمد عبد الوهاب ، وجدان شفيق حسن 
ياسين محمد عبد الوهاب ، رويدة سامي حسن عبد الوهاب ، اسالم غازي شفيق عبد الوهاب ،غفران 
غازي شــفيق عبد الوهاب، محمد عبد الحميد محمد ســيف ، دولة عبد الحميد محمد سيف ، ليلى عبد 

الحميد محمد سيف ، حنان عبد الحميد محمد سيف ، ايمان عبد الحميد محمد سيف . 
اسم الوكيل : فريد عدنان فريد  جيوسي    

   دائرة تسجيل أراضي طولكرم  

12/10 د

حركة فتح إقليم ألمانيا تقيم 
بيت عزاء للمناضل أحمد عبد الرحمن

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- أقامــت حركــة 
فتح إقليم ألمانيا في مقر ســفارة فلســطين 
بالعاصمة األلمانية برلين بمشــاركة منطقة 
برلين بيت عــزاء للقائد الوطني الكبير احمد 
عبد الرحمن مستشــار الرئيس الراحل ياسر 

عرفات. 
وأم بيت العزاء شــخصيات وطنية وسياســية 
وممثلــو الفصائــل الوطنيــة  والمؤسســات 
المدنية وعدد من أبناء الجالية الفلســطينية 
والعربيــة، وبحضور عضــو اللجنة المركزية  
لحركــة فتــح  روحــي فتــوح ورئيــس لجنة 
المتابعــة العربية فــي الداخل الفلســطيني 
محمد بركة وعدد من القيادات الفلســطينية 

في برلين .
وألقى أمين ســر حركة فتح إقليــم ألمانيا د. 
عوض حجازي كلمة أشاد فيها بتاريخ وانجازات 
المناضــل والقائد الوطني الكبيــر أحمد عبد 
الرحمــن فــي مســيرة الثــورة الفلســطينية 
ونضالــه الكبير كهــرم إعالمــي لحركة فتح 
فــي نضالها مــن أجــل للتحرر واالســتقالل 
ورفع الصوت الفلسطيني ورسالة حركة فتح 
بحرفية ومهنية في المنابر اإلعالمية العربية 
والدولية، وأكد أن خسارته هي خسارة كبيرة 

إلعالم الثورة الفلسطينية.
وشــدد فتــوح علــى دور عبــد الرحمــن فــي 

صناعة اإلعالم الثــوري بكافة مراحل الثورة 
اإلذاعــة  نجــاح  فــي  ودوره   الفلســطينية، 
الفلســطينية مــن القاهــرة ودمشــق، وأكد 
أن عبــد الرحمــن صنــع اإلعــالم  وإعالميين 
من خالل صحيفة فلســطين الثــورة اليومية 
للوعــي  مصــدر  كانــت  التــي  واألســبوعية 

والمعلومة لجماهيرنا.
وأضاف فتوح أن دور عبد الرحمن تخطى ذلك 
ليكون له دور مهم على الصعيد  السياسي في 

مسيرة حركة فتح ومنظمة التحرير.
واثنــى بركة على دور المناضل الراحل  احمد 
عبد الرحمن في مراحل النضال الفلسطيني 
وخاصة في خلق اللحمة ما بين أبناء فلسطين 
في الداخل والضفة والشتات، مؤكدا انه كان 
دوما صاحب صوت وحدوي ويشهد له في خلق 

رواية متماسكة وقوية.
قــال نضال حمــدان في كلمة باســم الجبهة 
الديمقراطية أن عبد الرحمن واحد من الذين 
سطروا تاريخ شــهدائنا العظام وله دور بارز 
فــي خطابه الجامع مــن اجل  المحافظة على 
رســالة منظمــة التحريــر الممثل الشــرعي 
والوحيــد للشــعب الفلســطيني فــي الوطن 
والشتات، وأكد أن فصائل اليسار الفلسطيني  
تلتــف مع حركة فتح في مســيرتها النضالية 

حتى التحرر واالستقالل.

تأجيل النظر في التماس (27) أسيراً من صفقة «شاليط»
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- أجلــت المحكمة العليا 
لالحتــالل الجلســة الخاصة بالنظر فــي االلتماس 
المقــدم باســم (27) أســيراً من محــرري صفقة 

«شاليط»، حتى الثاني من كانون الثاني المقبل.
وأوضحت زوجة األســير نائل البرغوثي أمان نافع، 
أنه سيتم الترافع عن أسيرين يمثالن األسرى الـ(27) 
للمطالبــة باإلفراج عنهم وإنهــاء اعتقالهم، وهما 
نائــل البرغوثي، ونايف رضــوان من محافظة رام 
اهللا، وهما من ضمن األســرى الذين أعاد االحتالل 

أحكامهم السابقة، المؤبد.
ولفت نادي األســير في بيان له، أمس الثالثاء، إلى 
أن االحتالل أعاد اعتقال قرابة (70) محرراً من أسرى 

صفقة «شــاليط» منذ عام 2014، وأعاد أحكامهم 
السابقة من خالل لجنة عرفت بلجنة «االعتراضات 
العسكرية»، والتي شــكلت للنظر في قضاياهم، 
عبر إقرار وتنفيذ قانون تعسفي يسمح لها بذلك، 

من خالل اإلدعاء بوجود «ملف سري».
يشار إلى أن األسير البرغوثي والبالغ من العمر (62 
عاما) يقضي عامه الـ(40) في معتقالت االحتالل، 
وكانت ســلطات االحتالل قــد أصدرت بحقه حكما 
بالسجن لمدة (30) شهراً بعد اعتقاله عام 2014، 
وبعد انتهاء المدة، أعادت له حكمه الســابق ومدته 

مؤبد و(18) عاما.
واألســير نايــف رضــوان الذي صــدر بحقه قرار 

باإلفــراج عنه عــام 2014، وغرامة مالية بقيمة 
(50) ألــف شــيقل مــع التزامه بحضور جلســات 
المحكمــة، وفي عام 2016 وخالل توجهه للنظر 
في اســتئناف قدمتــه نيابة االحتــالل على قرار 
المحكمة السابق، والقاضي باإلفراج عنه، صدر 
قــرار باعتقاله مجدداً، وإعادته لحكمه الســابق؛ 

مدته مؤبدين و(30) عاما.
يذكــر أن المحكمة العليا لالحتــالل رفضت عام 
2015، االلتماس الذي تقدمت به مجموعة أخرى 
من محــرري الصفقة، وأبقت علــى قرار «لجنة 
االعتراضــات» المتمثــل بإعادتهــم ألحكامهــم 

السابقة.

طالبت المجتمع الدولي بإنهاء االحتالل فورا

«الخارجية»: إنكار نتنياهو وجود االحتالل عدوان جديد على الشرعية الدولية
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- قالت وزارة الخارجيــة والمغتربين: 
إن تصريحات رئيس الوزراء االســرائيلي بنيامين نتنياهو «إن 
اسرائيل ال تحتل ارضاً أجنبية، هذا وطننا»، عدوان جديد على 
الشرعية الدولية وقراراتها، ودليل آخر على التنكر االسرائيلي 
لوجود االحتالل ولحقوق الشــعب الفلسطيني الوطنية العادلة 
والمشــروعة بحجــج وذرائع واهيــة، تلخصها روايــة نتنياهو 
اليمينية المتطرفة القائمة على استباحة األرض الفلسطينية 

المحتلة والتعامل معها كجزء ال يتجزء من دولة االحتالل.
وأدانــت الوزارة فــي بيان أمس، تصريحــات نتنياهو ومواقفه 
االســتعمارية العنصرية، ورأت أن نتنياهو يبذل قصارى جهده 
لتغييب الحقيقة األبرز في الصراع الذي تمثل بوجود االحتالل، 
ليــس فقط من خالل التصعيد الحاصــل في تنفيذ مخططات 
اســتيطانية وتهويدية واسعة النطاق في االرض الفلسطينية 

المحتلة.
وتابعت: «ليس فقط عبر التحضيرات التي يجريها لضم اجزاء 
واســعة مــن الضفــة الغربية المحتلــة، وإنما ايضــاً من خالل 
الجهود التي تقودها حليفته األكبر االدارة االميركية لتهميش 
القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وشطبها عن 
ســلم االولويات الدولية، وتصفيتها نهائياً، واستبدالها بمواقف 
ومفاهيم تقلب حقائق الصراع وتستبدل الحقوق الفلسطنية 
الوطنية بمشاريع اغاثية تحت شعار « السالم االقتصادي «، وفي 
هذه المرحلة بالذات تحت عنوان ما تسمى بـــ «صفقة القرن « 
التي تتعامل مع قضية الشــعب الفلسطيني في احسن حاالته 

«كمشكلة سكانية» بحاجة الى رزم اغاثية».
وقالــت الوزارة: تترافق تصريحات وأقــوال نتنياهو ومحاوالته 
لتشــويه حقائق التاريــخ والجغرافيا والسياســة والصراع، مع 
حملة احتاللية شرسة ومتصاعدة تهدف الى تعميق االستيطان 
وعمليات التهويد في األرض الفلسطينية المحتلة عامة، وفي 
القدس الشــرقية المحتلة بشــكل خــاص، كان آخرهــا اقدام 
سلطات االحتالل على هدم بركسات في عدة مناطق، وتجريف 
اراض زراعية في بيت أمر وكفر القف، وقيام سلطات االحتالل 
مســاء أمس بمنع محافظ القدس عدنان غيث من القيام بأية 
نشاطات داخل المدنية المقدسة لمدة 6 شهور بقرار من وزير 

األمن الداخلي جلعاد أردان.
وطالبــت الوزارة في بيان ثــان المجتمع الدولي بإنهاء االحتالل 
فورا. وقالت إن حقوق االنسان غير قابلة للتجزئة أو للتصرف، 
وإن كفالة هذه الحقوق لن تتحقق في ظل سياســة ازدواجية 
المعايير واالنتقائية بحق الشــعوب التي تستحق أن تتمتع بها، 

وفي ظل غياب المساءلة واإلفالت من العقاب.

وقالت لمناسبة اليوم العالمي لحقوق اإلنسان 
أمــس إن «االعتراف بالكرامــة المتأصلة في 
جميــع أعضاء األســرة البشــرية وبحقوقهم 
المتساوية الثابتة، هو أساس الحرية والعدل 
والســالم فــي العالــم، وفقا لما نــص عليه 
اإلعالن العالمي لحقوق االنسان الذي تزامن 
تبنيــه قبــل واحد وســبعين عاما، مع مأســاة 
الشــعب الفلســطيني، وبالرغم مــن قرارات 
الشــرعة الدوليــة حول حــق شــعبنا بتقرير 
المصير وبالعودة والعيش بكرامة وإنســانية 
على أرضه، إال أن إســرائيل، السلطة القائمة 
باالحتــالل، تســتمر بتجاهل هــذه القرارات 
وبانتهــاك أحــكام القانون الدولي اإلنســاني 
والقانــون الجنائــي الدولــي فــي ظل صمت 

المجتمع الدولي».
وتابعت: «ليس هذا فحسب، بل يواجه الشعب 
الفلسطيني ظلما مضاعفا من خالل جملة من 
السياســات والقرارات والمواقف التي تتخذها 
إدارة الرئيس ترمب لصالح االحتالل وسياسته، 
فــي انحراف قل نظيره عــن اإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنســان وعن المبادئ الناظمة لهذه 
الحقوق، وعن القوانيــن واالتفاقيات الدولية 

ذات الصلة».
وأشارت إلى أن «الشعب الفلسطيني يتعرض 
لشــتى وســائل االضطهاد والتنكيل من قبل 
االســرائيلي،  االســتعماري  االحتــالل  قــوات 
بما يشــكل انتهاكا جســيما ألحــكام القانون 
الدولي، بمــا فيها القانون الدولي اإلنســاني 
والقانــون الدولي لحقوق اإلنســان، وقرارات 
األمــم المتحدة ذات الصلــة، والتي ترقى إلى 
جرائم حــرب وجرائم ضد اإلنســانية تتمثل 
بالقتــل العمد، واالعتقال التعســفي، وهدم 
المنازل، والترحيل القسري وتشتيت العائالت 
الفلســطينية، واالســتيالء علــى األراضــي، 
ومنــع الوصــول للخدمــات العامــة كالتعليم 
والعمل والصحــة وغيرها، إضافة إلى إرهاب 
المســتوطنين المقيمين على أرضه بصورة 
غيــر شــرعية، وضــم األراضــي، والعــدوان 

المتكرر على قطاع غزة».
واستدركت، «على الرغم من ذلك، إال أن دولة 
فلسطين تســعى جاهدة لتعزيز حالة حقوق 
اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة، من 
خالل االنضمام إلى اتفاقيات حقوق اإلنسان، 
ومتابعة تنفيذ االلتزامــات الدولية والوطنية 
المترتبة على هذا االنضمام، من خالل تبني 
التشــريعات والسياســات والتدابيــر الوطنية 
للنهوض باإلنســان الفلســطيني، إال أنه لن 
تأتي هذه الجهود بثمارها المرجوة طالما بقي 

الشــعب الفلســطيني تحت االحتالل، فاثنان 
وخمسون عاما من احتالل األرض الفلسطينية 
قــد أثبتت أن االحتــالل ال يتعايش مع حقوق 

اإلنسان والتنمية للشعوب المحتلة».
وطالــب الــوزارة «المجتمــع الدولــي بحماية 
القانون الدولي والشــرعية الدولية، واحترام 
مســؤولياته تجاه الشــعوب التي ال تزال تقبع 
تحــت براثيــن االســتعمار واالضطهــاد، وأن 
تجعل من دعمها للشــعب الفلســطيني مثاال 
أعلى لما تســتحقه الشــعوب التي ظلمت من 
خالل مالحقــة االحتالل حتى يزول، وضرورة 
مســاءلته على انتهاكاته المســتمرة ألحكام 
القانون الدولي، فكفالة احترام حقوق االنسان 
هــي مســؤولية تقــع علــى عاتــق المجتمع 
الدولي ككل، بحيث ستســتمر معاناة الشعب 
الفلسطيني طالما يتم التعامل مع إسرائيل، 
الســلطة القائمــة باالحتــالل، ككيــان فوق 
القانون، والتغاضي عن انتهاكاتها المستمرة 
بحق أبناء الشــعب الفلســطيني، بما يشكل 

مساهمة في هذه االنتهاكات».
وناشدت «دولة فلســطين كافة الدوالللقيام 
بالتحركات السياسية والقانونية والدبلوماسية 
الالزمــة إلنهــاء جرائم إســرائيل، الســلطة 
القائمة باالحتالل، في أرض دولة فلسطين، 
ومنح الشــعب الفلسطيني الحماية القانونية 
الالزمــة من انتهــاكات االحتالل االســرائيلي 
االســتعماري الممنهجــة وواســعة النطــاق، 
واالعتراف بدولته المستقلة بوصفها الطريقة 
الوحيدة ليمارس الشــعب الفلســطيني حقه 
بتقرير المصير، أســوة بباقي الشعوب الحرة 

في العالم».

سفارتنا بالسنغال تحيي اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا

التربية تستنكر إخطار االحتالل لمدرسة 
السيميا األساسية في جنوب الخليل

رام اهللا- الحيــاة الجديدة - اســتنكرت وزارة التربية والتعليم 
إخطار ســلطات االحتالل مدرسة السيميا األساسية المختلطة 
التابعــة لمديريــة تربية جنــوب الخليل والواقعــة في منطقة 
الســموع، بوقف العمل فيها؛ بذريعة أن مكان المدرســة يهدد 

اآلثار حسب ادعاء االحتالل.
وقالــت الوزارة، في بيان لها أمس إن هذا اإلخطار يأتي ضمن 
حملة شرســة تشــنها ســلطات االحتالل على المدرسة وعلى 
عشرات المدارس األخرى، تحت حجج وذرائع واهية، ما يهدد حق 
الطلبــة في التعليم؛ وهو حق كفلته كافة القوانين والمواثيق 

واألعراف الدولية.
 واعتبرت «التربية» أن تزامن هذا االنتهاك مع اليوم العالمي 
لحقوق اإلنســان؛ يؤكد علــى عنجهية االحتــالل ومواصلته 
قرصنة حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق الطلبة 
فــي التعليــم، كما يمثل ذريعــة لالحتالل لتمرير سياســاته 
التهويديــة ضد هذه المدرســة ومحاولة إنهــاء وجودها، بما 
ينــدرج ضمن مسلســل االحتالل العدواني ضد المؤسســات 

التعليمية الفلسطينية.
يشــار إلى االحتالل كان قد أخطر مدرســة الســيميا في شهر 
تشــرين األول الماضي، علماً أن المدرســة تخدم أكثر من 40 
طالبا وطالبة من المناطق المستهدفة؛ والتي تتعرض النتهاكات 

االحتالل المتواصلة.

دكار- وفا- أحيت ســفارة دولة فلســطين في الســنغال في عدة مدن سنغالية 
اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بمشاركة مفتي القدس والديار 

الفلسطينية الشيخ محمد حسين.
وأقامت السفارة معرضا تراثيا شمل أجنحة من الصناعات التقليدية الفلسطينية 
بما فيها المطرزات، ورســوم تشــكيلية للفنان الفلسطيني هيثم الشملوني، 
ومعرض للصــور الفوتوغرافية للمصور عوض عوض، برعاية وزير الثقافة 

واالتصاالت السنغالية عبد اهللا ديوب.
كما احتضنت جامعة دكار مهرجانا شــعبيا حضره أكثر من ألفي طالب وأستاذ 
وهيئات نقابية ودينية وسياسية، وتضمن محاضرات عن القدس وتاريخ النضال 
اإلفريقي بالدفاع عن المقدســات الفلســطينية، وكيفية التضامن الدولي مع 

القضية الفلسطينية.
وتخللــت المهرجــان فقرات متنوعة منها عرض أفــالم قصيرة، وقصائد حول 
القدس، ومداخالت للفنانة المشــهورة ســعيدة بنتا تشــيام، التي غنت باللغة 

العربية لشاعر سنغالي عن القدس، وعرضا لفرقة «جوتالي» 
المعروفة لألناشيد الدينية، وفرقة جمعية «اإلحسان» لألطفال 

والتي قدمت عرضا مسرحيا.

«القدس المفتوحة» تخرج الفوج
 األول من الدبلوم المهني في أريحا 

أريحا– الحياة الجديدة- نظمت جامعة القدس المفتوحة ووزارة 
العمل، أمس حفل تخريج الفوج األول من الدبلوم المهني «فوج 
العمل والبناء»، من تخصصي اللغة العبرية، وتكنولوجيا اإلنتاج 
النباتــي، وذلــك في احتفــال أقيم في المســرح البلدي بأريحا 
بحضور محافظ أريحا واألغوار جهاد أبو العســل، ووزير العمل 
نصري أبو جيش، ورئيس الجامعة  يونس عمرو، ورئيس بلدية 

أريحا سالم غروف.
وقال الوزير أبو جيش في كلمة له ان تخريج الدبلومات ينسجم 
مع سياســة الحكومة الوطنية فــي االنفكاك عن هذا االحتالل 

اإلسرائيلي.
وقال محافظ أريحا واألغوار جهاد أبو العسل ان برنامج الدبلوم 
المهني يعد إضافة نوعية لبرامج التعليم المستمر التي تقدمها 
جامعة القدس المفتوحة، وهو إنجاز يسجل للجامعة التي هي 

جامعة الكل الفلسطيني.
من جانبه توجه رئيس الجامعة يونس عمرو بالشكر لمجلس 
الــوزراء وعلــى رأســهم الدكتور محمد اشــتية على تشــجيع 
الدبلومــات المهنية، مشــيراً إلــى أهميتها ألبناء شــعبنا، وهو 
مدخل للحصول على فرصة عمل بالقطاع المهني الذي «نسعى 
للتقدم فيه وصوالً لدرجات أعلى من المهنية المتوسطة والدنيا 

إلى المهنية العليا».


