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الخليل / اعلن انا عبد الحفيظ خالد عبد الحفيظ عداربه  عن فقدان هويتي 

الشــخصية والتي تحمل الرقم 420076929 على من يجدها تســليمها الى 

اقرب مركز للشرطة وله الشكر 

الخليــل / اعلــن انــا امــل رزق محمد عمرو عــن فقدان هويتي الشــخصية 

والتي تحمل الرقم 411481690 على من يجدها تســليمها الى اقرب مركز 

للشرطة وله الشكر 

الخليل / اعلن انا عماد محمود سامي صبارنة  عن فقدان هويتي الشخصية 

والتي تحمل الرقم 420153975 على من يجدها تســليمها الى اقرب مركز 

للشرطة وله الشكر 

الخليــل / اعلــن انا ياســر جبر علي شــتات  عــن فقدان هويتي الشــخصية 

والتي تحمل الرقم 850809476 على من يجدها تســليمها الى اقرب مركز 

للشرطة وله الشكر 

الخليل / اعلن انا محمد احمد صبيح ابو تركي عن فقدان هويتي الشخصية 

والتي تحمل الرقم 948360540 على من يجدها تســليمها الى اقرب مركز 

للشرطة وله الشكر 

فقد 
هوية

فقد 
هوية

فقد 
هوية

فقد 
هوية

فقد 
هوية

اخطار نهائي قبل اتخاذ االجراءات القضائية 

بدون اجحاف بالحقوق 
المخطر شــركة المســلماني 2000 للتســويق المســجلة لــدى مراقب الشــركات تحت الرقم 

562450890 بواسطة المفوض بالتوقيع عنها السيد بشير خضر مرتضى مسلماني و او عيد 

خضر مرتضى مســلماني مجتمعين او منفردين بواســطة وكيلها المحامي اســماعيل اسامة 

مصلح النبالي رام اهللا 

المخطــر اليه صفاء ناصــر هايل غنيم هوية رقــم 859204562 وعنوانها لغايات التبليغ رام 

 sophie&sami tattoos اهللا ام الشرايط خلف قاعه بدران مقابل وزارة التموين القديمة محل

موضوع االخطار مطالبة مالية بسبب اصدار شيكات بدون رصيد بقيمة 5000 خمسة االف شيقل 

خالفا الحكام المادة 421 من قانون العقوبات االردني رقم 16 لسنة 1960 

نحيطك علما بان الشيك رقم 32377549 والمسحوب على البنك العربي فرع المصيون والبالغ 

قيمته 1000 شيقل والمستحق بتاريخ 2021/7/15 والشيك رقم 32377549 والمسحوب على 

البنك العربي فرع المصيون والبالغ قيمته 1000 شيقل والمستحق بتاريخ 2021/6/15 والشيك 

رقــم 32377550 والمســحوب على البنك العربي فرع المصيون والبالغ قيمته 1500 شــيقل 

والمستحق بتاريخ 2021/8/15 والشيك رقم 32377551 والمسحوب على البنك العربي فرع 

المصيون والبالغ قيمته 1500 شــيقل والمســتحق بتاريخ 2021/9/15 والمسحوبات من قبل 

موكلتــي بانه ولدى عرض الشــيكات المذكورة تفاصيها اعــاله على البنك قد تم اعادتها دون 

صرف لعدم كفاية الرصيد و او عدم وجود رصيد كافي وانك لم تلتزم بسداد قيمتها دون مسوغ 

و او عــذر قانوني رقم مطالبتك بها مــرارا وتكرارا لذا ولعلمك بالمبلغ المترتب بذمتك فانني 

اخطرك اخطارا نهائيا بضرورة مراجعتنا  خالل مده اقصاها عشــرة ايام من تاريخ اســتالمكم 

لهذا االخطار في مكتبنا الواقع في شارع االرسال عمارة ترمسعيا الطابق الثالث وذلك من اجل 

الســداد التام للمبلغ المترتب في ذمتكم باالضافة الى الرســوم والمصاريف واتعاب المحاماه 

وبعكس ذلك سوف نضطر اسفين لرفع االمر للجهات القضائية المختصة و او الى دوائر النيابة 

العامة المختصة والمطالبة بكافة االجراءات التي تضمن لموكلي الحصول على حقه المترتب 

في ذمتك ومع تضيمن الرســوم والمصاريف والفوائد القانونية منذ تاريخ االستحقاق واتعاب 

المحاماة االمر الذي انتم في غنى عنه 

وكيل المخطر 

المحامي اسماعيل مصلح النبالي 

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر  صادرة عن محكمة 
صلح رام اهللا في الدعوى رقم 2019/2395  حقوق 

الى المدعى عليه: محمد سعدي محمود حوامده من اريحا يقتضي حضورك الى محكمة صلح 

رام اهللا يوم الثالثاء 2021/11/2 الساعة 9:00 للنظر في دعوى حقوق رقم 2019/2395 والتي 

اقامهــا عليك المدعي وليد ابراهيم محمد حج محمد رام اهللا بواســطة وكيلها المحامي مالك 

حســن فهد ســليمان العوري رام اهللا االرسال عمارة ســردا ط 2  بدعوى وموضوعها المطالبة 

بمبلغ مالي بقيمة 942 شيقل اسرائيلي وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي: 

1. شــغل المدعي عليه عن طريق االيجار شــقة ســكنية مملوكة للمدعي الواقعه في البيرة 

ام الشــرايط قرب االذاعة والتلفزيون مقابل مدرســة الخطيب بموجب عقد ايجار محدد المدة 

والمؤرخ في 2018/1/30 

2. تخلف المدعي عليه عن دفع بعض بدل فواتير الكهرباء والمياه والصرف الصحي المترتبة 

عليه خالل المدة المحدد في عقد االيجار 

3. نص عقد االيجار في البند السابع على ان ثمن المياه والكهرباء وساتخدام الخدمات العامة 

يكون المستاجر ملزم بدفعها جميعها 

4. طالــب المدعــي المدعي عليه مــرارا وتكرارا بدفع المبلغ المدعى بــه اال انه امتنع عن ذلك 

دون اي مســوغ قانونــي ممــا اضطر المدعى الى دفعــه بدل تلك الفواتير للشــركات المزودة 

واقامه هذه الدعوى 

5. ان عدم دفع بدل الفواتير من قبل المدعى عليه والمتفق عليها في العقد قد اضر بالمدعي 

بسبب المطالبات المتكررة من الشركات المزودة لتلك الخدمات وقد ادى االمر في نهاية المطاف 

الى ارســال شركة كهرباء محافظة القدس انذار بالقطع للمدعى مما اضطره الى دفع فاتورة 

الكهربــاء والتي في ذمه المدعــى عليه اثناء فترة عقد االيجار كما ودفع المدعى بدل الفواتير 

االخرى من المياه وصرف صحي 

6. محكمتكم الموقرة صاحبة الصالحية واالختصاص بنظر هذه الدعوى 

- الطلــب: يلتمــس المدعية تبليغ المدعى عليه الئحة هذه الدعوى ودعوته للمحاكمة حســب 

االصول والقانون 

غــب االثبات الحكــم بالزام المدعى عليه بالمبلغ المدعى به مبلغ 942شــيكل مع الزامه ايضا 

بالصفــات المذكورة اعاله بالرســوم والمصاريــف واتعاب المحاماة والفائــدة القانونية وغالء 

المعيشة من تاريخ اقامة الدعوى وحتى السداد التام. 

ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى. 

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر باحدى 

الصحــف المحليــة عمــال بالمادة 62 مــن قانون اصول المحاكمــات المدنيــة والتجارية رقم 2 

لسنة 2001. 

واذا لم تحضر او ترسل وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق احكام القانون. 

رئيس قلم محكمة صلح رام اهللا 

دولـــــة فلسطيــــن-السلطة القضائية

محكمة صلح رام اهللا - الرقم: 2019/2395 حقوق 

10/16 د

10/16 د

اعالن صادر عن دائرة االراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي رام اهللا السيد محمد علوان فريد علوان وذلك بصفته 

وكيــال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 2021/211 تصديق وزارة العدل وذلك بمعاملة بيع 

على اراضي عين يبرود حوض رقم 14 قطعة رقم 28 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 االصول ووفقا للقانون. 

اسم الموكل (المالك):  رسمية R حباس 

اسم الوكيل:  محمد علوان فريد علوان 

دائرة االراضي رام اهللا 

دولـــــة فلسطيــــن
د 10/16

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

دائرة األراضي يف سلطة األراضي رام اهللا 
رقم امللف:  33566/ج/2021

علم وخبر وتبليغ بالنشر في احدى الصحف المحلية  

صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا  في الدعوى رقم 

2021/235 تنفيذ 
طالب التبليغ المحكمة 

المطلوب تبليغه عقل سليمان صليبا عقل رام اهللا 

االوراق المبلغه تقرر اشــعارك بالحجز على قطعه االرض رقم 19 حوض رقم 5 من اراضي 

خربــة البلــد من اراضي رام اهللا وعليكم مراجعه دائرة التنفيذ خالل شــهر البداء اي اعتراض 

بالخصوص وبعكس 

مامور التنفيذ 

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية

10/16 د

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن محكمة صلح رام اهللا في 

القضية الحقوقية رقم 2016/2444 والمستانف تحت 

الرقم 2019/419 استئناف حقوق 
الى المدعي عليه جهاد احمد محمد حمايل مجهول محل االقامة 

اعلمــك بــان محكمة صلح رام اهللا اصدرت ضدك قــرار بالقضية الحقوقية رقم 2016/2444 

والمقامة عليك من المدعية شركة فلسطين للتامين المساهمة العامة المحدودة رام اهللا قرب 

مجلس الوزارء بواسطة وكيلها المحامي اسحق ابو عوض وهذا نصه 

لذلك 

وتاسيســا على ماســبق تقرر المحكمة الحكم بالزام المدعى عليهما جهاد احمد محمد حمايل 

والشركة العالمية المتحدة للتامين وبالتضامن والتكافل فيما بينهما باداء مبلغ 11000 شيقل 

للجهة المدعية ورد مازاد عن هذا المبلغ لعدم االثبات وعمال باحكام المواد 186 من قانون اصول 

المحاكمات المدنية رقم 2 لسنة 2001 تضمين المدعي عليهما بالتضامن والتكافل فيما بينهما 

رســوم ومصاريف هذه الدعوى بنســبة المبلغ المحكوم به ومبلغ 200 دينار اردني بدل اتعاب 

محامــاه ورد المطالبة بربط المبلغ المحكوم به بجدول غالء المعيشــة ورد المطالبة بالفائدة 

القانونية لعدم وجود اتفاق مسبق عليها وعدم وجود نص قانوني ينظم ذلك 

الحكم 

الصادر عن محكمة صلح رام اهللا بصفتها الحقوقية الماذونة باجراء المحاكمة واصدار الحكم 

باسم الشعب العربي الفلسطيني 

الهيئة الحاكمة القاضي السيد عميد هشام بريك 

المدعية شركة فلسطين للتامين للمساهمة العامة المحددة رام اهللا 

وكيلها المحامي اسحق ابو عوض رام اهللا 

المدعي عليهما 1. جهاد احمد محمد حمايل / كفر مالك وسط البلد 

2. شركة العالمية المتحدة للتامين البيرة قرب بنك القدس 

وكيلتها المحامية رؤى الداود رام اهللا 

وعمال باحكام المادة 193 فقة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 

2001 يجوز لك تقديم استئناف خالل مدة ثالثين يوما من تاريخ تبليغك  بالنشر وبعكس ذلك 

يصار باالجراءات وفق احكام القانون 

رئيس قلم محكمة بداية رام اهللا بصفتها االستئنافية 

ساره عجاج 

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية-محكمة بداية رام اهللا 

10/16 د

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر  صادرة عن محكمة 

صلح رام اهللا في الدعوى رقم 2021/737  حقوق 
الى المدعى عليه: انس محمد سعيد لقيانية  906454947 من رام اهللا 

يقتضي حضورك الى محكمة صلح رام اهللا يوم االربعاء  2021/10/20 الســاعة 9:00 للنظر 

فــي دعــوى حقوق رقم 2021/737 والتي اقامها عليك المدعي مدرســة الجميل الثانوية  رام 

اهللا بواســطة وكيلهــا المحامــي معتصم صالح محمد صالح  رام اهللا االرســال عمارة الكرمل 

مقابل حلويات زالطيمو  ط 3  بدعوى وموضوعها المطالبة بمبلغ مالي بقيمة 14800 شيقل 

اسرائيلي وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي: 

1. المدعية تملك رخصة سنوية لمؤسسة تعليمية خاصة تحمل الرقم 33132 االدرة من وزارة 

التربية والتعليم االدارة العامة للتعليم العام في فلسطين 

2. المدعية تقوم بتعليم االوالد بناء على الرخصة من الصف االول االساسي وحت العاشر في 

محافظة مديرية رام اهللا والبيرة 

3. المدعــى عليــه وضع اوالده حمزة وماســة ومالــك ومايا لدى الجهــة المدعية لتعليمهم في 

المدرسة الجميل لعام 2020/2019 لدى الجهة المدعية نتيجة ذلك حيث ان حمزة كان ملتحق 

بالصف الرابع بينما ماسه كانت طالبة بالصف الخامس وكان قسط السنوي لكل منهم 3800 

بينما مالك ملتحق بالصف العاشر وكان قسط السنوي 4500 شيقل بينما مايا كانت ملتحقة 

بالصف االول وكان القسط السنوي 3600 وحيث ان المدعي عليه ومن خالل التعاقد مع المدعيه 

للحصول على خدمات تعليمية الطفاله فانه يترتب في ذمته قد تراكم مبلغ ومقداره 14800 

شيكل نتيجة عدم سداد جميع االقساط المستحقة عليهم 

4. طالبــت المدعيــة المدعي عليه بضرورة دفع المبلغ المدعى به اال انه رفض بدون وجه حق 

او مسوغ قانوني سليم 

5. المدعي عليه ملزم فعال وقانونا بدفع المبلغ المدعى به 

6. لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر في هذه الدعوى نظرا لقيمتها وموطن المدعى عليه 

- الطلب: تلتمس المدعية تبليغ المدعى عليه نسخة عن  الئحة هذه الدعوى ومرفقاتها ودعوته 

للمحاكمــة وبعــد  االثبات الحكم الحكــم للمدعية بالمبلغ المطالب به 14800 شــيقل والزامه 

بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه 

ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى. 

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر باحدى 

الصحــف المحليــة عمــال بالمادة 62 مــن قانون اصول المحاكمــات المدنيــة والتجارية رقم 2 

لسنة 2001. 

واذا لم تحضر او ترسل وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق احكام القانون. 

رئيس قلم محكمة صلح رام اهللا

دولـــــة فلسطيــــن-السلطة القضائية

محكمة صلح رام اهللا - الرقم: 2021/737 حقوق 

10/16 د

 مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر  صادرة عن محكمة 

صلح سلفيت في الدعوى المدنية رقم (2021/679)
إلــى المدعــى عليها / خديجة محمــد عبد المعطي ماضي من ســلفيت ومجهولة محل اإلقامة 

حاليا ، فقد تقرر تبليغك على آخر محل إقامة وعلى لوحة إعالنات المحكمة وبالنشر في إحدى 

الصحــف المحليــة ، وعليه يقتضى حضورك إلى محكمة صلح ســلفيت يــوم (2021/11/7م)  

الســاعة التاســعة صباحا للنظر في الدعوى المدنية المرقومة أعاله ، المقامة ضدك من قبل 

المدعيان / حمد عبد المعطي حمد ماضي ، وتيسير شحادة سعيد المصري ، بواسطة وكيلهما 

المحامي رمضان سليم ، وموضوعها إزالة شيوع . ويتوجب عليكم تقديم الئحة جوابية خالل 

خمســة عشــر يوما من تاريخ تبليغك بالنشــر بإحدى الصحف المحلية ، عمال بالمادة (20) من 

قانــون أصــول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لســنة 2001 . وإذا لم تحضر و/ أو تنيب 

وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.

رئيس قلم الحقوق محكمة صلح سلفيت

محمد طه

دولـــــة فلسطيــــن-السلطة القضائية
محكمة صلح  سلفيت-دعوى حقوق صلح سلفيت (2021/679)

10/16 د

 كلية اإلعالم بـ «القدس المفتوحة»
تتفرد بمساقي اإلعالم الرياضي واألمن الرقمي

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- طرحت كلية 

اإلعالم في جامعة القدس المفتوحة خالل 

الفصــل الدراســي الحالــي مســاقين في 

اإلعالم الرياضي واألمــان الرقمي، ضمن 

مســاقات موضوعات خاصة فــي اإلعالم، 

التي تطرحهــا الكلية وتتنــاول كل فصل 

موضوعاً إعالمياً معاصراً.

وأشار ق.أ عميد كلية اإلعالم عمار جمهور 

إلى أن المســاقين يطرحــان ألول مرة في 

كليــات اإلعالم علــى المســتوى المحلي. 

وقال جمهــور إن هذه الخطوة تأتي ضمن 

رؤية الجامعة وكلية اإلعالم لســد الفجوة 

الحاصلــة في بعــض المواضيع اإلعالمية 

المتخصصة.

وأضاف أن الكلية تعمل على إكساب الطلبة 

المفاهيم والقضايا اإلعالمية المتخصصة، 

التي يحتاج إليها سوق العمل الفلسطيني، 

وتنمية مهاراتهم وتوفير البيئة التحفيزية 

واالبتكارية للطلبة. 

وفيما يتعلق بمســاق االعــالم الرياضي، 

قال جمهور: إن الحاجة ماسة لتأهيل طلبة 

متخصصين في اإلعالم الرياضي، خاصة 

فــي ظل التطــور الرياضي الذي شــهدته 

فلسطين خالل السنوات القليلة الماضية. 

وشــدد على أهمية اإلعالم الرياضي الذي 

يسهم في تشكيل وعي الرياضيين وصوالً 

إلــى العقلية االحترافية، مؤكــداً أن تقدم 

الرياضــة وانتشــارها وتحقيــق أهدافهــا 

بــات مرهوناً بوجود إعالم قادر على حمل 

الرســالة، مشــيراً إلى أن العالقــة ما بين 

الرياضــة واإلعــالم هي عالقــة تكاملية، 

خاصة في الوقت الذي أصبحت فيه الرياضة 

صناعــة فــي عالــم االحتــراف، وظاهــرة 

تستقطب اهتمام مختلف شرائح المجتمع.

ويشــتمل المســاق، الــذي يشــرف علــى 

تدريســه أ. مجدي القاسم، على أحد عشر 

محورا كتغطية األحداث، وفن كتابة األخبار 

الرياضيــة، ومهــارات التقديــم، وكذلــك 

التصويــر الرياضي، وكيفيــة التعامل مع 

المحتــوى الرياضــي في مواقــع التواصل 

االجتماعي.

الرقمــي  األمــن  بمســاق  يتعلــق  وفيمــا 

التطــور  إن  جمهــور  قــال  للصحفييــن، 

تحتــم  معطيــات  يفــرض  التكنولوجــي 

علــى الصحفيين التعاطــي معها، وخاصة 

فــي حماية بياناتهــم وخصوصياتهم من 

االختراق.

ويشمل المساق الذي يشرف على تدريسه 

د. أدهم حســونة مهــارات نظرية وتقنية 

متعلقة بمفهوم األمن الرقمي، باإلضافة 

إلــى التطرق لقضايــا مرتبطــة بمفهوم 

المعلومات،  وأمــن  االجتماعية،  الهندســة 

والبحــث والتنصــت التقليــدي والحديــث، 

والبرامج الخبيثة ودوافع تطويرها وطرق 

الوقاية منها، ورسائل االصطياد الخداعة، 

والبرامج التجسسية وأشباهها، والتشفير، 

ومفهوم التسوق اآلمن.

 «فتح» تشارك في المؤتمر الـ40 للحزب االشتراكي العمالي اإلسباني

وزير الخارجية اإلسباني: حل الدولتين 

هو السبيل الوحيد إلنهاء الصراع
 مدريد- وفا- شــاركت حركــة «فتح» في 

المؤتمر األربعين للحزب االشتراكي العمالي 

االسباني، المنعقد حاليا في «�النسيا».

ومثل الوفد الفلســطيني مدير عام دائرة 

شــؤون المغتربين فــي منظمــة التحرير 

الســفير حســين عبد الخالق، وأمين ســر 

حركة فتح إقليم إسبانيا أحمد معروف.

وأكد الحزب االشتراكي في أعمال المؤتمر 

دعمه للقضية الفلسطينية، ووقوف بالده 

مع الشعب الفلسطيني، وحقوقه العادلة.

وأكــد وزيــر الخارجية اإلســباني خوســية 

مانويــل خــالل لقائه وفد «فتــح»: أن حل 

الدولتين هو السبيل الوحيد إلنهاء الصراع 

الفلسطيني- اإلسرائيلي.

وتناول اللقــاء العالقات الثنائية، والحرص 

على تعزيزها، واالعتراف بدولة فلسطين.

 «الخارجية»: صمت المجتمع الدولي تجاه االستيطان يشكك بمصداقية تمسكه بحل الدولتين
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- أدانــت وزارة الخارجيــة 

والمغتربيــن، مشــروع إقامة وإنشــاء محطة باصات 

اســتعمارية ضخمة على الطريق الواقع بين رام اهللا 

ونابلس قرب حاجز زعترة العسكري، جنوب نابلس.

وكان ما يسمى رئيس مستوطنات شمال الضفة يوسي 

دغان، كشف على حسابه على موقع «فيسبوك»، عن 

اقتراب االنتهاء من إقامة مشــروع اســتيطاني كبير، 

لبناء محطة نقل ضخمة قرب حاجز زعترة العسكري، 

جنوب نابلس، يضم 300 موقف للحافالت، ومنطقة 

تشغيلية، ومحطة وقود، ومغسلة، إضافة إلى مباني 

المكاتب.

المشــروع  أن  بيــان،  فــي  الخارجيــة  وأوضحــت 

االســتيطاني يهدف إلى تسهيل حركة المستوطنين 

فــي كل االتجاهات بما في ذلك ربط شــبكة الطرق 

االســتعمارية بالعمــق اإلســرائيلي، تلــك الشــبكة 

التي رصــدت لها الحكومــات اإلســرائيلية المتعاقبة 

ميزانيات ضخمة بشكل علني ورسمي، والتهمت آالف 

الدونمات ومســاحات واســعة من أراضي المواطنين 

الفلســطينيين، وأدت إلــى تقطيــع أوصــال الضفة 

المحتلــة وعزل المناطــق الفلســطينية بعضها عن 

بعض وتحويلها إلى جزر تغرق في محيط وشــوارع 

اســتيطانية.  وقالت: يأتي اإلعالن عن هذا المخطط 

االســتيطاني، بعد مشروعين اســتيطانيين كبيرين 

يتــم تنفيذهما في جنوب وشــمال القدس المحتلة، 

الســتكمال فصل القدس عن محيطها الفلســطيني 

بالكامل، ويندرج أيضاً في ســياق محاوالت الحكومة 

اإلسرائيلية وسباقها مع الزمن لضم وتهويد الضفة 

لتخريب أية فرصة إلقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة 

وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وتقويض أية 

فرصة لتحقيق السالم على أساس مبدأ حل الدولتين.

وأضافت: هو ذات الهدف الذي تسعى لتحقيقه ميدانيا 

ومنظماتهــم  المســلحة  المســتوطنين  ميليشــيات 

اإلرهابيــة من خالل اســتمرار اعتداءاتهــا وجرائمها 

ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم 

ومنازلهم وأشجارهم بما فيها تخريب موسم الزيتون، 

كما حدث هذا اليوم من اعتداءات وهجمات على منازل 

المواطنين في بلدة بورين جنوب نابلس وفي منطقة 

العطارة شرق يطا جنوب الخليل.

وحملــت الخارجيــة، الحكومة اإلســرائيلية برئاســة 

نفتالــي بينيت، المســؤولية الكاملة والمباشــرة عن 

عمليات توسيع االستيطان في أرض دولة فلسطين، 

ونتائجهــا الكارثية على فرصــة حل الصراع بالطرق 

السياســية التفاوضيــة وعلــى األمــن واالســتقرار 

بالمنطقــة.  وأكــدت أن أركان ائتــالف البيد يذرفون 

الدمــوع أمام القــادة الدوليين ويتباكون تحت شــعار 

الحفاظ على هذا االئتالف وبقائه بالحكم، ويحاولون 

إخفــاء وحشــية احتاللهــم واســتيطانهم وحقيقــة 

جرائمهم اليومية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني 

األعزل وهو ما يجب أن يدركه المجتمع الدولي ويسارع 

لوضع حد النتهاكات وجرائم االحتالل والمستوطنين، 

ومساءلة ومحاسبة المسؤولين اإلسرائيليين، الذين 

يقفون خلفها وفرض العقاب عليهم.

 السفير العلواني يطلع مسؤولين بوليفيين على انتهاكات االحتالل
 الباز - وفا- أطلع سفير دولة فلسطين لدى بوليفيا 

محمود العلواني، رئيس مجلس النواب البوليفي 

فريدي ماماتي، ورئيس مجلس الشيوخ اندرونيكو 

رودريغيــز، علــى آخر المســتجدات في الســاحة 

الفلسطينية وانتهاكات االحتالل المتصاعدة ضد 

المواطنين وممتلكاتهم وأرضهم ومقدساتهم.

وتطرق السفير العلواني، خالل لقائه المسؤولين 

البوليفييــن، كل على حدة، إلــى خطاب الرئيس 

محمود عباس أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة 

ومطالبته بعقد مؤتمر دولي للسالم.

وشــدد ماماتــي ورودريغيز على موقــف بوليفيا 

الثابــت ودعمهــا للقضيــة الفلســطينية وتأييــد 

مجلســيهما لحــل عــادل للقضية الفلســطينية 

بناء على الشــرعية الدوليــة وقراراتها المتعلقة 

بالموضــوع على أســاس قيام دولة فلســطينية 

مستقلة ذات سيادة قابلة للعيش على حدود الرابع 

من حزيران عــام 1967. وأبديــا رغبتهما بدعوة 

السفير العلواني إللقاء محاضرة في مجلس النواب 

لشــرح الوضع الفلســطيني في القريب العاجل، 

وترتيب احتفال رسمي في المجلس لمناسبة يوم 

التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني وإصدار 

البيانات المؤيدة للقضية في جميع المناسبات.

 فلسطين ترحب بنجاح جهود الدول الصديقة لمنع االنضمام الفوري إلسرائيل لالتحاد األفريقي
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- رحبت دولة فلســطين، 

بنجاح جهود الدول الصديقة، بمنع االنضمام الفوري 

إلســرائيل كدولــة مراقــب لــدى االتحــاد األفريقي، 

وإفشــال جهــود المفــوض ورئيس االتحــاد. وأكدت 

وزارة الخارجيــة والمغتربين، في بيان صحفي أمس 

السبت، دعمها للموقف المسؤول لتلك الدول في منع 

االنقســام داخل االتحاد األفريقــي، وتوفير الفرصة 

للجهود المشتركة بين دولة فلسطين وبينها من أجل 

حشــد مثل ذلــك الدعم من طرف قــادة الدول الذين 

سيناقشون الموضوع خالل القمة المقررة في شباط 

المقبل، ما ســيتيح لوزارة الخارجية وضع خطة عمل 

متكاملــة تبدأ من هذه اللحظة وحتــى انعقاد القمة 

بهدف إنجاح جهود منع انضمام إســرائيل، مؤكدة أن 

القيادة والحكومة ستوفران اإلمكانيات المطلوبة لبذل 

تلك الجهود.

وذكــرت الخارجية فــي بيانها، بــأن الرئيس محمود 

عباس، دأب على المشاركة في قمة االتحاد األفريقي 

في بداية كل عام، ما يعني انه سيشارك خالل القمة 

وســيبذل بدوره جهــدا إضافيــا مع قادة تلــك الدول 

للحيلولة دون قبول إسرائيل في االتحاد.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنها ستقدم خطة 

التحــرك التفصيلية للرئيس محمود عباس إلقرارها 

والبدء بتنفيذها بشكل فوري.

وكانت الدول األفريقية األعضاء في االتحاد األفريقي 

تمكنت ليلة أمس من إحباط محاولة قام بها مفوض 

االتحــاد بتمريــر عضويــة دولــة االحتالل إســرائيل 

كدولــة مراقب لدى االتحاد األفريقــي بدون االلتزام 

بأصول العمل وأنظمته المنصوص عليها في الالئحة 

الدستورية، والتي تفترض التشاور المسبق مع الدول 

االعضاء، وتجنــب القضايا المختلف عليها، والتي قد 

تؤدي إلى انقسام المواقف داخل االتحاد، إضافة إلى 

ضرورة التزام االتحاد بالمبادئ التي قام على أساسها 

في العمل ضد االحتالل واالســتعمار والقهر والظلم 

والتفرقة والفصل العنصري، والتزام الدول األعضاء 

بهذه المبادئ والدفاع عنها.

وأوضحت الخارجيــة في بيانها، أن اكثر من 24 دولة 

عضوا تمكنت من االعالن بشكل رسمي ومكتوب عن 

اعتراضها على قرار مفوض االتحاد، وطالبت بعرض 

الموضــوع على أجنــدة المجلس التنفيــذي الوزاري 

لالتحاد األفريقي، مــا اضطره لطرح الموضوع على 

أجندة اجتماع يومي 14 و15 من الشهر الجاري، لكن 

لالطالع على االمر وليس مناقشته والتصويت عليه.

 وأضافــت: أمــام معارضة دول مثــل الجزائر وجنوب 

افريقيا ونيجيريا وناميبيا وغامبيا وغيرها من الدول 

اضطر المفوض الى تغيير صيغة البند.

وقالت الخارجية في بيانها: أمام صالبة مواقف الدول 

المعارضة النضمام إســرائيل، وأمام اصرار رئاســة 

مكتب رئاســة االتحاد، على تجنب التصويت وتحويل 

البند للمناقشــة على مســتوى قادة الــدول في قمة 

االتحــاد االفريقي المقبلة في شــهر شــباط/ فبراير 

2022، وتجنبا لحدوث انقســام خطير داخل االتحاد، 

أصرت الدول الداعمة للموقف الفلسطيني والمؤيدة 

للحق الفلسطيني والرافضة النضمام دولة االحتالل 

لإلتحــاد، على منع انضمام إســرائيل حاليــا، واحالة 

الموضوع مع ضرورة استكمال عملية حشد اكبر عدد 

دول رافضة، لحين انعقاد القمة المقبلة.


