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دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي

مجلس قروي كفر جمال – محافظة طولكرم

دعوة لتقديم عروض خدمات سياحية
يعلن مجلس قروي كفر جمال وبالتعاون مع هيئة تسوية أراضي والمياه 
ووزارة الحكــم المحلي وبتمويل من صندوق المجلس القروي عن دعوه 
لتقديم عروض خدمات مســاحية ألغراض الطابو وذلك وفقا للشــروط 
المرفقــه العامــه والخاصة بالمشــروع  فعلــى الراغبين التقــدم مراعاة 

الشروط التالية : 
1) ان يكون المتقدم مكتب مساحي مرخص من نقابة المساحين او مكتب / 
شركة هندسية مرخصة يتوفر فيها مهندسين مساحة او مساحين مؤهلين 
ومرخصين من نقابة المساحين وخبرة المهندسين او المساحين ال تقل 

عن خمس سنوات في المجال المطروح في هذه الدعوة .
2) يجــب ارفاق شــهادة مزاولة مهنــة للطاقم المقترح ســارية المفعول 

مصدقة من نقابة المساحين .
3) يحــب تقديم تامين ابتدائي بقيمة 9000 شــيقل وذلك بكفالة بنكية 
سارية المفعول لمدة ال تقل عن 120 يوم من تاريخ فتح العروض او شيك 

بنك مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية او المبالغ النقدية .
4) االســعار شاملة لجميع الضرائب وعلى المكتب تقديم فواتير ضريبية 

وخصم مصدر .
5) على كل مكتب يرغب في التقدم يســتطيع الحصول على نســخة من 
وثائق الدعوة من مقر المجلس القروي مقابل مبلغ غير مســترد وقدره 

400 شيقل .
6) أخر موعد لتسليم العروض الفنية والمالية منفصلين ومغلفين الساعة 
12  ظهــرا من يوم االحد الموافق 2020/2/16 في مقر المجلس القروي 

مع العلم انه ال يقبل اي عرض بعد هذا الموعد .
7) االجتماع التمهيدي يوم الســبت الموافق 2020/1/25 الساعة العاشرة 

صباحا في مقر المجلس القروي .
8) فتح المظاريف يوم االحد الموافق 2020/2/16 الســاعة 12 ظهرا في 
مقــر المجلــس القروي مع العلم انه ســيتم فتح العــروض الفنية فقط 
واالعالن عن  اسماء المتقدمين وسيتم فتح العروض المالية بعد التقييم 

الفني للعروض .
9) الدعوة موجهة للمكاتب السياحية والهندسية فقط والتي تنطبق عليها 

الشروط اعاله .
10) االجــراءات تخضع الحكام قانون الشــراء العام رقــم (8) لعام 2014 

ونظامه .
11) رسوم االعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة .

12) لمزيــد مــن المعلومات يرجى مراجعة المجلــس القروي وذلك خالل 
الدوام الرسمي او االتصال على الرقم 2679125 .

رئيس مجلس قروي كفر جمال / حسين علي 

1/13 د

فقدان جواز سفر فلسطيني
طولكرم – اعلن انا جمانه عبد اللطيف محمد عمر حامل هوية رقم : 901233718 عن فقدان جواز سفري 
الفلسطيني الذي اجهل رقمه ، الرجاء ممن يجده ان يسلمه الى اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر .

فقد جواز سفر فلسطيني 
ســلفيت  - أعلن أنا شــعبان درويش صالح شــتيه عن فقد جواز ســفري الفلسطيني الذي اجهل رقمه  
واحمل هوية رقم   969565357 . الرجاء ممن يعثر عليه تسليمه إلى أقرب مركز شرطة وله الشكر.

فقد هوية 
أعلن أنا هنا عطا سليمان دبابسة عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل الرقم   ٩٦٢٥٥٨٩٩٥ 

. الرجاء ممن يعثر عليها تسليمها إلى أقرب مركز شرطة وله الشكر.
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المجلس األعلى للقضاء الشرعي

محكمة الشجاعية الشرعية

إعالن خصوم صادر عن محكمة الشجاعية الشرعية 
إلى المدعى عليه / عبد الرحمن حافظ هاشــم كشــكو من غزة الزيتون قرب مذبح السوافيري سابقا 
وحاليا خارج قطاع غزة ومجهول محل اإلقامة اآلن يقتضي حضورك لهذه المحكمة يوم األحد الموافق 
2020/2/9م الساعة الثامنة صباحا وذلك للنظر في القضية أساس 2019/649م وموضوعها تطليق 
لعــدم اإلنفــاق والمرفوعــة عليك من قبــل المدعية آالء ايمن عيــد قنبور وإن لم تحضــر في الوقت 
المعين او ترســل وكيال عنك أو تبد للمحكمة معذرة مشــروعة سيجري بحقك المقتضى الشرعي لذا 

صار تبليغك حسب األصول .
وحرر في 2020/1/2م

قاضي الشجاعية الشرعي / محمد موسى كريزم 

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة االراضي في سلطة اراضي  

/نابلس - رقم الملف: 370/ج/2010

دائرة االراضي في سلطة اراضي  

/نابلس - رقم الملف: 413/ج/2010

إعالن صادر عن دائرة االراضي نابلس
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي في نابلس الســيد / ة وضاح عبد الوهاب ابراهيم خطيب  
وذلــك بصفــة وكيال  عاما / خاصا / دوريا / دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 25541/ 2019 بتاريخ 
2019/12/23 المعطوفة على كتاب التفويض رقم 114 بتاريخ 2019/12/18 الصادرة من كاتب عدل 
محكمة بداية رام اهللا وذلك بمعاملة بيع على اراضي طلوزة حوض رقم 63 قطعة رقم 130 فمن له 
اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمسة ايام من تاريخ نشر 

هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون .
اسم الموكل (المالك): هيئة التقاعد الفلسطينية  

الوكيل: وضاح عبد الوهاب إبراهيم خطيب

دائرة االراضي نابلس

إعالن صادر عن دائرة االراضي نابلس
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي في نابلس السيد / ة نيفين سعادات محمد ابو عيد  وذلك 
بصفــة وكيــال  عاما / خاصــا / دوريا / دوريــا بموجب الوكالــة الدورية رقــم 25538 / 2019 بتاريخ 
2019/12/23 المعطوفــة علــى كتاب التفويض رقم 114 بتاريــخ 2019/12/18 الصادرة من كاتب 
عــدل محكمة بدايــة رام اهللا وذلك بمعاملة بيع على اراضي طلوزة حــوض رقم 63 قطعة رقم 72 
طلوزة حوض رقم 63 قطعة رقم 124  فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة 
االراضي خالل فترة خمسة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب 

األصول ووفقا للقانون .
اسم الموكل (المالك): هيئة التقاعد الفلسطينية  

الوكيل: نيفين سعادات محمد أبو عيد

دائرة االراضي نابلس

1/13 د

1/13 د

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

1/13 د
دائرة تنفيذ سلفيت

اعالن
مرسل إلى  : طارق محمود يونس أبو زينه ، هوية رقم ( 901397521 ) 

العنوان : الخليل- حبايل الرياح ، بالقرب من مشفى عالية – بجانب سوبر ماركت القواسمة 
نعلمكم انه بتاريخ 2019/7/17 قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم ( 481 /2019) والمكونة 
فيما بين : المحكوم له / احمد جودت محمد داود / ســلفيت . والمحكوم عليه / طارق محمود يونس 
أبو زينه / الخليل . يبلغ بإحدى الصحف المحلية كونه مجهول مكان االقامة حاليا . يتوجب عليك أنت 
أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أســبوعين من إشــعارك للرد على الدعوى المرقومة أعاله ، 

وهي شيك بقيمة ( 3600) دوالر و ( 141.5 ) ، شيكل ، وبعكس ذلك سيتم السير بحقك حضوريا 

مأمور التنفيذ 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

1/13 د
دائرة تنفيذ سلفيت

اعالن
مرسل إلى  : عبد العزيز قاسم يوسف عقل ، هوية رقم ( 948399134 ) 

العنوان : سلفيت- بديا - وسط البلد ، بالقرب من مكتب تكسي البهاء 
نعلمكــم انه بتاريــخ 2019/12/12 قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذيــة رقم ( 1996 /2019) 
والمكونة فيما بين : المحكوم له / وائل محمد داود عساف / سلفيت  . والمحكوم عليه /  عبد العزيز 
قاسم يوسف عقل / سلفيت . يبلغ بإحدى الصحف المحلية كونه مجهول مكان االقامة حاليا . يتوجب 
عليك انت او من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل اسبوعين من اشعارك للرد على الدعوى المرقومة 
أعاله ، وهي المطالبة بمبلغ ( 1200) شيكل ، إضافة للرسوم ، وبعكس ذلك سيتم السير بحقك حضوريا 

مأمور التنفيذ 

تصريح مشفوع بالقسم1/13 د
أنا الموقع اســمي أدناه / شــركة النزار نيو للمقاوالت بواسطة المفوض بالتوقيع عن الشركة السيد 

عزيز فريد محمد صرصور حامل هوية رقم (902387240) من سرطه / سلفيت
 بعد القسم القانوني أصرح بما يلي 

-1  أقر وأصرح بأنه فقد مني دفتر  شــيكات الخاص بالشــركة ، وهي شــركة النزار نيو للمقاوالت 
التي تحمل الرقم (562560334)  مســاهمة خصوصية ، وان هذه الشيكات كانت بحوزتي وتفاجئت 
بأنها مفقودة ، وهي عبارة عن دفتر كامل ، حيث أن ما فقد هو الدفتر وان الشــيكات المتواجدة في 

هذا الدفتر تحمل األرقام المتسلسلة التالية ( 30000801) وحتى( 30000820) وهو دفتر كامل .
-2 وأتحمل المسؤولية كاملة في حال ثبت غير ذلك  . 

-3 لذا جئت لسعادتكم بهذا التصريح المشفوع بالقسم مقسما على صدق ما ورد اعاله .

معطي التصريح
عزيز فريد محمد  صرصور

حضر أمام محكمة صلح سلفيت معطي التصريح وأقسم على صحة ما جاء فيه 

قاضي صلح سلفيت 

   دولــة فلسطيــن
1/13 د

السلطة القضائية

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ أريحا 
في الملف التنفيذي رقم 2018/460

إلى المحكوم عليهما: 
1) أحمد محمد سعيد حماده/ أريحا- عين السلطان- الشارع الرئيسي.

2) ربا إبراهيم عبدالفتاح سيف/ أريحا- عين السلطان- الشارع الرئيسي.
أخبرك بأن الدائن/ المحكوم له قســم اإلقراض لدى وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشــغيل الالجئين 
الفلسطينيين في الشرق األدنى بواسطة وكيلها المحامي ثائر المشعطي، قد أبرز لهذه الدائرة صورة 
كمبيالة تحمل توقيعك/بصمتك ومستحقة األداء بمبلغ 785 دينار أردني و 50 شيقل إسرائيلي لذلك 
فإنه يتوجب حضورك/ما ومراجعتك/ما بالذات أو إرسال وكيل عنك/ما لدائرة التنفيذ خالل أسبوعين 
من تاريخ هذا اإلعالن وفقاً ألحكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلسطينيي حسب األصول، وإذا لم 
تبادر/ا بذلك فسوف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى إخطارك بذلك. 

مأمور تنفيذ أريحا

«القدس المفتوحة» تبحث التعاون مع وفد من جامعة تكساس
رام اهللا - الحياة الجديدة - استقبل د. عماد الهودلي 
مســاعد رئيس جامعة القدس المفتوحة لشــؤون 
العالقــات العامة والدولية واإلعــالم، في مقر فرع 
الجامعة بنابلــس، امس، وفداً أكاديمياً من جامعة 

تكساس األميركية. 
جــاء ذلك بحضور كل من رئيــس لجنة المبنى رجل 
األعمــال الفلســطيني م. منيــب المصــري، ومعزوز 
عالونة المساعد األكاديمي، وعمار الصدر عضو لجنة 
المبنــى، ومــروان الكوني عضو الهيئة التدريســية، 

وديانا صالح منسقة العالقات العامة في الفرع.
 وتأتي الزيارة في سبيل توطيد عالقات مستقبلية 

وتوقيع اتفاقية تبادل أكاديمي بين الجامعتين.
وقــام المصري بالتعريف عــن الوفد الذي يضم د. 
شــرون مشــير عميدة كلية الجيولوجيا في جامعة 
تكساس، ود. بال جيرمان مديرة التطوير وعالقات 
الخريجيــن، مؤكداً أهمية الحق التعليمي من خالل 
صرح علمي ضخم مثل جامعة القدس المفتوحة، 
كونها إحدى أكبر الجامعات الفلســطينية، ولعراقة 

تاريخها على طول العقود السابقة.
واكد الهودلي أن شعار الجامعة «جامعة في وطن، 
ووطن فــي جامعــة» يأتي تعزيــزاً لحــق التعليم 
للجميع على مختلف المستويات، من خالل ما تقدمه 
الجامعة من خدمات تعليمية تتمثل بكفاءة هيئتها 
التدريسية، وتضمين التعليم اإللكتروني في خطط 
العمــل، إضافة إلــى توافر بيئة تعليمية مناســبة. 
كمــا تحدث د. الهودلي عن تميز الجامعة في مجال 

التعليم المفتوح والمدمج الذي تتبناه وتعتبر رائدته 
على مستوى المنطقة.

مــن جهــة أخــرى، أكــدت د. مشــير، ود. جيرمان، 
رغبتهمــا في توســيع العالقات من خــالل التعاون 
مســتقبالً في مختلف المجــاالت العلمية، مبينتين 
ســعادتهما بوجود هذا العــدد من الطلبة المقبلين 
على التعليــم الجامعي في فلســطين، وباألخص 
جامعــة القدس المفتوحة، حيــث يبلغ عدد طلبتها 

نحو 50 ألفاً.
مــن الجدير بالذكــر أن جامعة القــدس المفتوحة 
ستوقع في األيام المقبلة مذكرة تفاهم مع جامعة 
تكساس، إلى جانب مؤسسة منيب وأنجال المصري، 
وأكاديمية القدس للبحث العلمي، حول توفير منح 
للدراســات العليا، ومنح زمالة في جامعة تكساس، 
لباحثــي الجامعة وطلبتها بغيــة تطوير كفاياتهم 

وقدراتهم العلمية.

وسط تحذيرات من خطورة وضعه الصحي

األسير زهران يدخل يومه الـ (113) في االضراب عن الطعام
رام اهللا - الحياة الجديدة - يواصل 
إضرابــه  زهــران  أحمــد  األســير 
المفتوح عن الطعام لليوم الـ113 
علــى التوالــي، رفضــا العتقالــه 
اإلداري، وسط تحذير من خطورة 

وضعه الصحي.
ويعانــي زهران من صــداع، وآالم 
وانخفــاض فــي  المفاصــل  فــي 
نبضات القلب، وعدم القدرة على 
الحركة، ويتنقل بين «عيادة سجن 
الرملــة»  ومستشــفى «كابــالن» 
للعالج، وسط تحذيرات من امكانية 
مفاجئة  صحية  النتكاسة  تعرضه 
الحيويــة،  أعضائــه  فــي  خاصــة 
نتيجة نقــص األمالح والســوائل 

في جسمه.
األســرى  شــؤون  هيئــة  وقالــت 
والمحرريــن، إن أطبــاء االحتــالل 
في مستشفى «كابالن» أكدوا أن 
هناك خطــرا على الوضع الصحي 
لألسير المضرب عن الطعام لليوم 

(113) علــى التوالي أحمد زهران، 
وأن اللجنــة الطبية بالمستشــفى 
ملــة  لكا ا الصالحيــة  منحتهــم 
إلخضاعه للعالج القسري في حال 

وجود خطر حقيقي على حياته.
زيــارة  عقــب  الهيئــة  وأوضحــت 
فــي  زهــران  لألســير  محاميهــا 
«كابالن»، ومقابلة رئيسة القسم 
الذي يمكث فيــه؛ أن نبضات قلبه 
تصل إلى (35) ليالً، وفقد من وزنه 
نحو (40 كغم)، وهو ال يقوى على 
الوقــوف، وأن هنالــك تخوفــا من 
حدوث ردة فعل عكسية ألعضائه 

الحيوية.
وأضافت أن إدارة ســجون االحتالل 
نقلت األســير زهران للمستشفى 
عدة مرات خالل إضرابه، وكانت في 
كل مرة تخضعه للمراقبة الطبية 
ليــوم واحــد فــي غالبيــة الحاالت 
وتعيده إلى السجن، ما يفاقم من 
وضعــه الصحي، ويزيــد من حالة 

اإلنهــاك التــي يعاني منها أســير 
امتنع عن الطعام والشراب لشهور، 
فيما نقلته للمستشفى منذ تاريخ 
الخامس من الشهر الجاري وأبقت 
على مكوثه فيه بعد تدهور خطير 

طرأ على وضعه الصحي.
وبينت أن ســجاني االحتالل منعوا 
زيارة المحامين لألسير زهران منذ 
نقله األخير للمستشــفى؛ إال أنهم 
سمحوا بزيارة محامي الهيئة له بعد 
توقف األسير عن تناول الفيتامينات 

واألمالح لمدة ثالثة أيام.
يذكر أن األســير أحمد زهران (42 
عامــا)، من بلــدة دير أبو مشــعل 
شمال غرب رام اهللا، كان قد أمضى 
ما مجموعه 15 عاما في معتقالت 
االحتــالل، وهــو أب ألربعــة أبناء، 
وكان آخر اعتقال له في شهر آذار 

.2019
ويعتبــر هذا اإلضراب هــو الثاني 
الــذي يخوضه خالل العام الجاري، 

حيث خــاض إضرابا ضــد اعتقاله 
اإلداري اســتمر لـمــدة 39 يومــا، 
وانتهــى بعد وعــود باإلفراج عنه، 
أعــادت  االحتــالل  ســلطات  أن  إال 
تجديد اعتقاله اإلداري لمدة أربعة 
أشــهر وثبتتــه على كامــل المدة، 
العســكرية  المحكمة  رفضت  كما 
لالحتالل االستئناف المقدم باسمه 
فــي الســابع مــن كانــون الثاني 

الجاري.
وحملت مؤسســة الضمير لحقوق 
المســؤولية  االحتــالل  اإلنســان 
الكاملــة عن حياة األســير زهران 
وطلبــت بوقف محــاوالت إطعامه 
وعالجه قسرياً خشيةً على حياته

الدولــي  المجتمــع  طالبــت  كمــا 
بالتدخل الفوري لوضع حد لسياسة 
االعتقال اإلداري واستخدامها غير 
القانوني بحق األسرى، ودعت إلى 
تكثيــف الجهود المحليــة والدولية 

للتضامن معهم.

تقرير يرصد التحريض والعنصرية
في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية

رصــدت   - وفــا   - اهللا  رام 
وكالــة األنبــاء والمعلومــات 
 ، « فــا و » لفلســطينية  ا
يــة  لعنصر ا و يــض  لتحر ا
إلعــالم  ا ئل  وســــا فــي 
الفتــرة  فــي  اإلســرائيلية، 
 –  2020/01/05 بيــن  مــا 

.2020/01/11
وتقدم «وفــا» في تقريرها 
وتوثيقــا  رصــدا  الـــ(130) 
يضــي  لتحر ا ب  للخطــا
اإلعــالم  فــي  والعنصــري 
العبــري المرئي، والمكتوب، 
والمســموع، وعلى صفحات 
مواقع التواصــل االجتماعي 
ســية  سيا ت  لشــخصيا
المجتمــع  فــي  واعتباريــة 

.اإلسرائيلي
يعــرض التقريــر جملة من 
التــي  اإلخباريــة  المقــاالت 
تحمــل تحريضــا وعنصرية 
جليــة ضد الفلســطينيين، 
مقابالت  ويســتعرض  كمــا 
تلفزيونية وتقارير مصورة، 
االخبارية،  النشــرة  ضمــن 
الراديــو  علــى  ومقابــالت 
اإلســرائيلي ضمــن البرامج 
األكثر شــعبية في الشــارع 
التقرير  يحتوي  اإلسرائيلي. 
مختلفيــن؛  قســمين  علــى 
يتطــرق القســم األول إلى 
رصد التحريض والعنصرية 
اإلســرائيلي  اإلعــالم  فــي 
المكتوب من صحف اخبارية 
 مختلفة. الصحــف التي تم
«يديعــوت  هــي:  رصدهــا 
نئمــان/  يتيــد  أحرونــوت/ 
هموديع/ معاريف/ هآرتس/ 

يسرائيل هيوم».
أما القسم الثاني، يستعرض 
رصد العنصرية والتحريض 
المصــورة  الصحافــة  فــي 
لنشرات األخبار اليومية لعدة 
إســرائيلية مختلفة؛  قنوات 
قناة «كان»، والقناة الثانية، 
والقنــاة  العاشــرة،  والقنــاة 
باإلضافــة   .20 والقنــاة   7
ــب أكثر  إلــى هذا، تــم تعقّ
البرامج شــعبية في الشارع 
عــة  ا ذ لإل ئيلي  ا ســر إل ا
الرئيســية «جالي تساهل» 

و «ريشيت بيت».
الصحافة المكتوبة:

جــاء علــى صحيفــة «مكور 
ريشــون»، مقــاال يحــرض 
لحكومــة  ا رئيــس  علــى 
مدعيا: «يدفع  الفلسطينية، 
رئيس الحكومة الفلسطينية، 
سياســة  شــتيه،  ا محمــد 
فعالة تهــدف لإلنفصال عن 
السيطرة  وتعزيز  إســرائيل 
الفلســطينية علــى مناطق 
رجــل  وهــو  اشــتيه،  «ج». 
مقاطعة  إلى  بــادر  اقتصاد، 
بعض المنتجات اإلسرائيلية، 
ومنــع اســتيراد العجول من 
دولة إسرائيل، وألغى قضية 
نقل المرضى الفلسطينيين 
ت  لمستشــفيا ا لــى  إ
اإلسرائيلية، كما وأمر بوقف 
الســيطرة  مناطق  تقســيم 
المدنيــة واألمنيــة (أ، ب،ج) 
وفقــا لما هو معتاد بحســب 

اتفاقيات أوسلو.
أعلن اشــتيه، خــالل اجتماع 
هــذا  عقــد  اهللا  رام  فــي 
االســبوع، عــن مخطط بناء 
شــبكة شــوارع تربــط رام 
بالضفة  أخرى  بمناطق  اهللا 
وادعــى ان هــذا المخطــط 
تواصــل  بنــاء  إلــى  يهــدف 

الضفــة  فــي  فلســطيني 
إســرائيل  اتهــم  الغربيــة. 
بقضية توسيع المستوطنات، 
مــن خالل شــبكة مواصالت 
عليهــا ان تفرض واقعا آخر، 
وأعلــن أنــه ســيحارب هذه 
المخططــات» نحــن نرى ان 
االحتالل يبني شبكة شوارع 
عليها ان تلتف عنا، وستخدم 
المســتوطنين وخلــق بنــى 
تحتيــة غيــر متســاوية في 
المناطق الفلسطينية. نحن 

نحارب هذا، وسنغيره».
الحكومــة  رئيــس  تطــرق 
لقضية  أيضا  الفلســطينية 
فــي  الفلســطيني  التوســع 
مناطــق «ج»، وكشــف عــن 
طاقــم يعمــل فــي دائرتــه 
لمجابهــة مخططــات وزيــر 
حيــال  اإلســرائيلي  األمــن 
األراضــي في منطقــة (ج). 
بمناطــق  االحتــالل  «يــرى 
ج ككنــز جغرافــي لتوســيع 
المســتوطنات، ونحــن فــي 
لفلســطينية  ا لســلطة  ا
نعمل بشــكل مستمر لنمنع 
ذلــك. هنالك طاقــم خاص 
فــي مكتبــي يعمــل فقــط 
علــى مناطــق ج. هــم على 
تواصل دائم مع السكان في 
المنطقة بهدف تعزيز الوجود 
يســاعدونهم  الفلسطيني، 
خارجية  تبرعــات  ويجندون 
ومســاعدة  البنــاء  لتمويــل 

السكان اقتصاديا».
وفي مقال آخر على صحيفة 
«هموديع» جاء تقرير يسلّط 
الضوء على مخططات وزير 
األمن الجديد، مدعيا: «سجل 
وزيــر األمــن، يــوم أمــس، 
تصعيــدا إضافيا ضــد البناء 
الفلســطيني غير المرخص 
يأتــي  (ج).  مناطــق  فــي 
التصعيــد من خــالل تعيين 
كوبي اليراز، مستشار سابق 
لـ 4 وزراء أمن، رئيسا للحملة 
الجديدة. اليراو هو من سكان 
وشغل  مســتوطنة «عيلي» 
منصب مستشار لوزير األمن 
لشؤون االستيطان على مدار 

أكثر من 4 أعوام.
ســتكون  ز  ا ليــر ا م  مهــا
تركيــز المعركة ضــد البناء 
الفلســطيني غير المرخص 
في مناطق ج من قبل وزارة 
األمــن. جديــر بالذكر، أعلن 
بينيت قبل شــهر عن حملة 
الســلطة  ضــد  ســيقودها 
الفلســطينية والتي تسيطر 
األخيــرة  الســنوات  خــالل 
علــى أراضي المســتوطنات 
يهــودا  فــي  اإلســرائيلية 

والسامرة.
ادعــى وزيــر األمــن نفتالي 
أن  مــس  أ يــوم  بينيــت 
«مســتقبل أرض إســرائيل 
موجود على المحك. لألسف 
الشــديد، فــي الوقــت الذي 
يقــوم فيــه الفلســطينيون 
بالسيطرة على أراضينا دون 
اي رادع، ال تحرك إســرائيل 
أي ســاكن حيال ذلــك. اآلن 
نحــن نغير التوجــه ونخرج 
لحملة كبيرة. على إسرائيل 
ان تنتصــر. ســيحارب جهاز 
المناطق  هــذه  علــى  األمن 
ومــن الضــروري ان يكــون 
هــذه  ــز  يركّ مــن  هنالــك 
الحملــة. كوبــي اليــراز هو 
الشخص المناسب في الوقت 

المناسب».

يسرائيل هيوم
2020/1/9
أرئيل كهانا

«يهودا والسامرة هي
«قلب إسرائيل التوراتي 

ألقى سفير الواليات المتحدة 
في إسرائيل، دافيد فريدمان، 
حكومة  سياسة  حول  خطابا 
ترمــب والوضع في الشــرق 
فريدمان  تحــدث  األوســط. 
فــي المؤتمــر عقــب اعالن 
وزيــر الخارجيــة األميركي، 
مايك بومبيو، حول قانونية 
عــرض   . ت طنا لمســتو ا
فريدمــان وجهــة نظــر لــم 
يعرضها اي ســفير أميركي 
من قبله، وقد القى تصفيقا 
مئــات  قبــل  مــن  مطــوال 
المشــتركين فــي المؤتمــر 
كتقدير لعمله الدؤوب ألجل 

إسرائيل.
«أضفت موضوعا مهما لجدول 
أعمــال الســفراء األميركيين 
المضغوط: محاولة إيجاد حلول 
للقضايــا المفتوحة منذ حرب 
األيام الســتةـ منذ دخول هذه 
الحكومة للبيت االبيض، كان 
هنالك 3 قضايا ملحة ومهمة: 
هضبــة  أورشــليم،  مكانــة 
الجــوالن، ويهودا والســامرة. 
فــي ســياق أورشــليم قمنــا 
باالســتعانة بقانون تم سنه 
قبل 22 عامــا بإجماع تام في 
الكونجرس األميركي. ال يمكن 
انكار الحقيقة أن أورشليم هي 
عاصمة إسرائيل، وذلك وفقا 
للقانون االميركــي او التاريخ 
التوراتــي او وفقــا للحقائــق 

الميدانية.
«تــم عرقلــة وتأجيــل نقل 
إلــى  االميركيــة  الســفارة 
القــدس مــن قبــل رؤســاء 
ديمقراطييــن وجمهورييــن 
الدعاءات أمنية، رغم وضوح 
القانون. لقد رأيت على مدار 
22 عامــا كيــف تــم تجاهل 
القوانين المكتوبة في كتاب 
القوانين األميركي، وأشــكر 
اهللا علــى شــجاعة وحكمــة 
الرئيــس ترمــب لالعتــراف 
بالقدس عاصمة إلســرائيل 
ونقل السفارة األميركية من 

تل أبيب إلى القدس».

القواسمي: «فلسطين أوال» كلمة
 السر في معادلة الوحدة الوطنية

رام اهللا - وفــا - قــال عضو المجلس الثوري، المتحدث باســم 
حركة «فتح» أسامة القواسمي، إن طريق الوحدة الوطنية يحتم 
عدم االصطفاف في المحاور، وعدم تقديم الطاعات والوالءات 
وتقبيل األيادي ألية عاصمة، وإنما إحترام إرث الشهداء وكرامة 
األسرى وشموخ الماجدات اللواتي يرفعن رؤوسهن عاليا فخرا 
وعزا بفلسطين وقدسها وتضحيات أبنائها، ونضال شعب أبهر 

العالم بصموده.
وأكد القواســمي فــي تصريح صحفي، امس، أن كلمة الســر 
فــي معادلة الوحدة الوطنية تكمن في جعل فلســطين الدولة 
والقــدس العاصمة أوال وأخيرا، وأن االنتمــاء الوطني ال يكون 
ضمن أجندات االصطفاف والوالء للغير، وإنما ضمن إعالء القرار 

الوطني الفلسطيني المستقل.
وشدد على أن الوحدة الوطنية سهلة وممكنة وواجبة، إذا ما عرف 
البعض أن تقبيل أيادي أمهات الشهداء واألسرى أولى من تقبيل 
أيادي زعامات عواصم إقليمية، وأن الكرامة الفلسطينية مبدأ 
وسلوك ونهج، وليس شعارات فارغة، وأن الوالء لغير فلسطين 

والقدس مذلة وتذلل ال يليق بشعبنا وتاريخه.


