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تبليغ بالنشر لموعد جلسة في القضية الجزائية 

رقم (2021/1011) صلح بيت لحم 
إلى المشتكي خليل حنا خليل العالم  من بيت لحم ومجهول محل االقامة حاليا  يقتضي حضورك إلى محكمة 

صلح بيت لحم يوم االربعاء 2021/12/22 الساعة التاسعة صباحاً للنظر في القضية الجزائية التي تقدمت 

بها بواسطة الحق العام على المتهمة احالم سليم احمد وريدات والمسند لها تهمة التهديد بإنزال ضرر غير 

محق خالفاً للمادة 354 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتهمة الذم خالفاً للمادة 358 بداللة المادة 

188 من قانون العقوبات رقم 16 لســنة 1960 ويتوجب عليك الحضور الى المحكمة من تاريخ تبلغك هذا 

اإلعالن بواسطة النشر في احدى الصحف المحلية ، وعليه وتنفيذاً لقرار سعادة قاضي محكمة صلح بيت لحم 

الصادر بتاريخ 2021/10/31في القضية المذكورة أعاله جرى تبليغك بالنشــر حســب األصول حتى تتمكن 

المحكمة من السير في القضية الجزائية المذكوره اعاله حسب القانون واالصول.

 محمد طميزه رئيس قلم الجزاء محكمة صلح بيت لحم 

تبليغ موعد جلسة في القضية الجزائية

 رقم (2017/3170) صلح بيت لحم
إلى  السيد  وسام حسن علي قطم  /بيت لحم – ومجهول محل االقامة حاليا يقتضي حضورك إلى قلم محكمة 

صلح بيت لحم يوم 2021/12/14 الساعة التاسعة صباحاً للنظر في القضية الجزائية المذكورة أعاله التي 

أقامهــا ضــدك الحق العام عن / جمال محمد أحمــد معالي  والتي موضوعها االفتراء خالفاً للمادة 1/210 من 

قانون العقوبات رقم 16 لســنة 1960 ، يتوجب عليكم الحضور الى المحكمة من تاريخ تبلغك هذا اإلعالن 

بواســطة النشــر في احدى الصحف المحلية ويمكنك استالم نسخه عن الئحة االتهام من قلم محكمة صلح 

بيت لحم وبعكس ذلك تجري محاكمتك غيابيا، 

 محمد طميزه رئيس قلم الجزاء محكمة صلح بيت لحم 

تبليغ موعد جلسة في القضية الجزائية

رقم (2020/1181) صلح بيت لحم
إلى  السيد  مصعب ابراهيم محمود موسى  /بيت لحم – ومجهول محل االقامة حاليا يقتضي حضورك إلى 

قلم محكمة صلح بيت لحم يوم 2021/12/08 الساعة التاسعة صباحاً للنظر في القضية الجزائية المذكورة 

أعاله التي أقامها ضدك الحق العام والتي موضوعها تكرار حيازة المخدرات  أو المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها  

في غير الحاالت المرخص لها خالفاً ألحكام المادة ( 5 / 4 / أ ) من القرار بقانون رقم (26) لسنة 2018 المعدل 

للقرار بقانون رقم 18 لســنة 2015 بشــأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية ، يتوجب عليكم الحضور 

الى المحكمة من تاريخ تبلغك هذا اإلعالن بواسطة النشر في احدى الصحف المحلية ويمكنك استالم نسخه 

عن الئحة االتهام من قلم محكمة صلح بيت لحم وبعكس ذلك تجري محاكمتك غيابيا، 

 محمد طميزه رئيس قلم الجزاء محكمة صلح بيت لحم 

مذكرة تبليغ مشتكي صادرة عن محكمة صلح جنين في 

القضية الجزائية رقم 2020/1524 جزاء صلح جنين 
إلــى المشــتكية : كريمه علي محمد عابد هوية رقــم (941160426) ومجهول محل االقامة حالياً. يقتضى 

عليك الحضور في يوم 2021/12/26 للنظر فـي القضية الجزائية رقم 2020/1524  التي تتخذ فيها صفة 

المشــتكية ضــد المتهمة حمده امين محمــد عابد وموضوع القضية االيذاء خالفا للمــادة 1/334  من قانون 

العقوبات رقم 16 لسنة 1960  .

  قاضي محكمة صلح جنين رانية سرحان 

مذكرة تبليغ متهم صادرة عن محكمة صلح جنين في 

القضية الجزائية رقم 2017/197 جزاء صلح جنين 
إلى المتهم : نبيل محمد شحادة قاسم هوية رقم (941445454) من جنين/عجة ومجهول محل االقامة حالياً. 

يقتضى عليك الحضور في يوم 2021/12/20 للنظر بالدعوى الجزائية رقم 2017/197 والمقامة ضدك من 

قبل الحق العام(النيابة العامة) والتي  موضوعها التزوير في اوراق خاصة خالفا للمادة 271 من قانون العقوبات 

رقم 16 لسنة 1960 و استعمال اوراق خاصة مزورة خالفا الحكام المادتين 261 و 271 عقوبات رقم 16 لسنة 

1960 وان لم تحضر بالموعد المحدد تجري عليك االحكام المخصوصة في قانون االجراءات الجزائية النافذ . 

 قاضي محكمة صلح جنين  كارولين ابو العوف

مذكرة تبليغ مشتكي صادرة عن محكمة صلح جنين في 

القضية الجزائية رقم 2020/1819 جزاء صلح جنين 
إلى المشتكي : احمد عبد الرحمن صالح حسين هوية رقم (802176859)من جنين/الزبابدة ومجهول محل 

االقامة حالياً. يقتضى عليك الحضور في يوم 2021/12/23 للنظر فـي القضية الجزائية رقم 2020/1819  

التي تتخذ فيها صفة المشــتكي ضد المتهمة عبير عيســى صليبا خليل ابراهيم وموضوع القضية اســاءة 

االمانــة خالفــا للمادة 422 من قانون العقوبات رقم 16 لســنة 1960 و الســرقة خالفا لمــادة 407 عقوبات 

رقم 16 لسنة 1960  .

  قاضي محكمة صلح جنين كارولين سرحان
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مذكرة تبليغ متهم صادرة عن محكمة صلح جنين

 في القضية الجزائية رقم 2021/1588 جزاء صلح جنين 
إلى المتهم : محمود محمد دعاس االخرس هوية رقم (977770841) من جنين/سيلة الظهر مجهول محل 

االقامــة حاليــاً. يقتضى عليك الحضور في يوم 2021/12/23 للنظــر بالدعوى الجزائية رقم 2021/1588 

والمقامة ضدك من قبل احمد محمود نمر زبيدي والتي  موضوعها اصدار شيك بدون رصيد خالفا للمادة 421 

من قانون العقوبات رقم 16 لســنة 1960 المعدلة بموجب االمر العســكري 890 لسنة 1981 وان لم تحضر 

بالموعد المحدد تجري عليك االحكام المخصوصة في قانون االجراءات الجزائية النافذ . 

 قاضي محكمة صلح جنين رانية سرحان 

مذكرة تبليغ متهم صادرة عن محكمة صلح جنين

 في القضية الجزائية رقم 2020/1524 جزاء صلح جنين 
إلى المتهمة : حمده امين محمد عابد هوية رقم (968071795) من جنين/كفردان ومجهول محل االقامة حالياً. 

يقتضى عليك الحضور في يوم 2021/12/26 للنظر بالدعوى الجزائية رقم 2020/1524 والمقامة ضدك من 

قبل كريمه علي محمد عابد والتي  موضوعها االيذاء خالفا للمادة 1/334 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 

1960 وان لم تحضر بالموعد المحدد تجري عليك االحكام المخصوصة في قانون االجراءات الجزائية النافذ . 

 قاضي محكمة صلح جنين رانية سرحان 

مذكرة تبليغ متهم صادرة عن محكمة صلح جنين

 في القضية الجزائية رقم 2020/2124 جزاء صلح جنين 
إلى المتهم : سلمان هاني الفي سمارة هوية رقم (854215191) من جنين/سيريس ومجهول محل االقامة 

حالياً. يقتضى عليك الحضور في يوم 2021/12/26 للنظر بالدعوى الجزائية رقم 2020/2124 والمقامة 

ضدك من قبل لؤي محمود فياض فقها والتي  موضوعها التهديد باشهار سالح خالفا للمادة 1/349 من قانون 

العقوبات رقم 16 لسنة 1960 و االيذاء البسيط باالشتراك خالفا الحكام المادة 1/334 بداللة المادة 76 من 

قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وان لم تحضر بالموعد المحدد تجري عليك االحكام المخصوصة في 

قانون االجراءات الجزائية النافذ . 

 قاضي محكمة صلح جنين رانية سرحان 

صادره عن محكمة صلح نابلس

 بالقضية الجزائية رقم (2019/2633)
 الى المشتكي ( محمد خضر رضا صالحات  حامل هوية رقم 920102944 ) من نابلس ومجهوله محل اإلقامة 

حاليا يقتضى حضورك إلى محكمة صلح نابلس يوم 2021/12/19   الساعة التاسعة صباحا للنظر بالدعوى 

الجزائية المرقومة أعاله والتي أقمتها على محمد محمود عوض حامد وموضوعها االحتيال باإليهام بســداد 

المبلــغ الــذي أخذ بطريق اإلحتيال خالفاً للمادة 1/417 من قانون العقوبات رقم 16 لســنة 1960، ويمكنك 

الحضور إلى قلم المحكمة واإلطالع على تفاصيل الدعوى و اال سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقك .. 

 رئيس قلم محكمة صلح هيئات محلية نابلس 

صادره عن محكمة صلح نابلس

 بالقضية الجزائية رقم (2020/2228)
 الى المشتكية ( فكرية احمد علي عيشه  ) نابلس- رفيديا شارع 15    ومجهول محل اإلقامة حاليا يقتضى 

حضورك إلى محكمة صلح نابلس يوم 2021/12/13 الساعة التاسعة صباحا للنظر بالدعوى الجزائية المرقومة 

أعاله و التي اقمتها على المتهمة « ذكريات نادر محمد درويش  «  وموضوعها الذم خالفا للمادة 358 بداللة 

المــادة 188 مــن قانون العقوبات رقم 16 لســنة 1960 ، ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واإلطالع على 

تفاصيل الدعوى، وخالف ذلك يتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقك .

 رئيس قلم محكمة صلح جزاء نابلس 

تبليغ بالنشر صادر عن محكمة صلح نابلس

 بالقضية الجزائية رقم (2014/2632 )
 الى المشــتكيه ( ختام محمد خالد احمد ظاهر  حامل هويه رقم 854969227 ) من نابلس – ســهل روجيب      

ومجهول محل اإلقامة حاليا يقتضى حضورك إلى محكمة صلح نابلس يوم 2021/12/19   الساعة التاسعة 

صباحا للنظر بالدعوى الجزائية المرقومة أعاله  و التي اقمتها على حنان احمد محمد ظاهر وموضوعها السب 

والشــتم والتحقير خالفا للماده 360 من قانون العقوبات لســنة 1960 ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة 

واإلطالع على تفاصيل الدعوى وخالف ذلك يتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقك.

 رئيس قلم محكمة صلح جزاء نابلس 
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تبليغ موعد جلسة في القضية الجزائية

 رقم (2019/2791) صلح بيت لحم
إلى  السيد   خالد نمر مصطفى ابو عليا /بيت لحم – ومجهول محل االقامة حاليا يقتضي حضورك إلى قلم 

محكمة صلح بيت لحم يوم 2021/12/07 الساعة التاسعة صباحاً للنظر في القضية الجزائية المذكورة أعاله 

التي أقامها ضدك الحق العام والتي موضوعها  االحتيال باإليهام بمشــاريع أو حوادث أو أوامر أو ربح كاذبة 

ال حقيقــة لهــا خالفاً للمادة 1/417 من قانون العقوبات رقم 16 لســنة 1960،  ويتوجب عليك الحضور الى 

المحكمة من تاريخ تبلغك هذا اإلعالن بواسطة النشر في احدى الصحف المحلية ويمكنك استالم نسخه عن 

الئحة االتهام من قلم محكمة صلح بيت لحم وبعكس ذلك تجري محاكمتك غيابيا، 

 محمد طميزه رئيس قلم الجزاء محكمة صلح بيت لحم 

مذكرة تبليغ متهم صادرة عن محكمة صلح جنين

 في القضية الجزائية  رقم 2017/970 جزاء صلح جنين 
إلــى المتهم : محمد يوســف زهدي حجازي هوية رقــم (402833032) من جنين/الشــرقية ومجهول محل 

االقامــة حاليــاً. يقتضى عليك الحضور في يــوم 2021/12/27 للنظر بالدعــوى الجزائية رقم 2017/970 

والمقامة ضدك من قبل فادي عدنان كمال ســعدي ومراد عدنان كمال ســعدي و محمد عدنان كمال سعدي 

والتي  موضوعها االيذاء البليغ خالفا للمادة 333 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 و االيذاء البسيط 

خالفا الحكام المادة 334 عقوبات رقم 16 لسنة 1960 وان لم تحضر بالموعد المحدد تجري عليك االحكام 

المخصوصة في قانون االجراءات الجزائية النافذ . 

 قاضي محكمة صلح جنين رانية سرحان 
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مذكرة تبليغ متهم صادرة عن محكمة صلح جنين

 في القضية الجزائية رقم 2021/1287 جزاء صلح جنين 
إلى المتهمين : خالد رجا اسعد حنتولي هوية رقم (925060345) من جنين/سيلة الظهر و معزوز عبد المجيد 

حسن حنتولي هوية رقم (905549481) من جنين/سيلة الظهرومجهولين محل االقامة حالياً. يقتضى عليكم 

الحضور في يوم 2021/12/22 للنظر بالدعوى الجزائية رقم 2021/1287 والمقامة ضدكم من قبل ايمن 

عبد الكريم محمد شتيوي والتي  موضوعها اصدار شيك بدون رصيد خالفا للمادة 421 من قانون العقوبات 

رقم 16 لسنة 1960 المعدلة بموجب االمر العسكري890 لسنة 1981 وان لم تحضر بالموعد المحدد تجري 

عليك االحكام المخصوصة في قانون االجراءات الجزائية النافذ . 

 قاضي محكمة صلح جنين كارولين ابو العوف

مذكرة تبليغ بالنشر صادره عن محكمة صلح نابلس 

بالقضية هيئات محلية رقم  (2020/27)
 الــى المتهــم ( فــراس عبد الرحيم محمد طه ) من نابلس- الشــارع االقليمي مجهول محل االقامة يقتضى 

حضورك إلى محكمة صلح نابلس يوم  2021/12/23  الساعة التاسعة صباحا للنظر بالدعوى الهيئات المحلية  

المذكورة أعاله والتي أقامها عليك (محكمة بلدية نابلس) من نابلس وموضوعها مخالفة شروط رخصة البناء 

خالفا للمادة 5/38/ج بداللة الفقرات 8 و 10 من قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية رقم 79 لسنة 1966 ، 

ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى وخالفا لذلك سيتم السير بحقك غيابيا . 

 رئيس قلم محكمة صلح هيئات محلية نابلس 
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تبـليـغ الئحة استئناف وموعد جلسـة في االستئناف 

الجزائي رقم 2021/303
 إلى المستأنف : محمد يوسف حمد سمامره / الظاهرية هويه رقم 401676200

يقتضي حضورك إلى محكمة بداية الخليل الموقرة بصفتها اإلستئنافية يوم 2021/11/22  الساعة التاسعة 

صباحــا للنظر في االســتئناف الجزائي المرقوم أعاله والــذي موضوعه القرار الصادر عن محكمة صلح دورا 

في الدعوى الجزائيه رقم 2020/681 بتاريخ 2021/4/18، لذلك يتوجب عليك الحضور في الموعد المحدد 

وعمــال بأحــكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لســنة 2001 جرى تبلغك 

هذا االعالن بواسطة النشر في احدى الصحف المحلية والتعليق وااللصاق على لوحة اعالنات المحكمة وعلى 

آخر مكان إقامة، وبعكس ذلك تجرى محاكمتك حضوريا.

 رئيس قلم سارة النتشه

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية

11/3 د

قرار   إمهال صادر عن محكمة  بداية الخليل 

جناية رقم: 2019/389
إلى المتهم: قصي ناصر يونس العمور هوية رقم 402337653 / يطا / خلة صالح

يقتضي عليك تســليم نفســك إلى السلطات القضائية خالل مدة عشرة أيام من تاريخ تبلغك قرار اإلمهال 

بالطريقة المبينة وذلك في القضية الجنائية ذات الرقم اعاله والمقامة عليك من قبل الحق العام على تهمة 

السرقة باالشتراك خالفا للمادة 404 فقرة 1 والمادة 76 عقوبات لسنة 1960، وأمر بالقبض عليك من قبل 

مأموري الضابطة العدلية وتسليم نفسك إلى القضاء وعلى كل من يعلم مكان وجود المتهم المذكور أعاله 

اإلخبار عنه وإذا لم تقم بتسليم نفسك خالل المدة المذكورة أعاله تعد فار من وجه العدالة القضائية خالل 

المدة المذكورة أعاله ســتجري محاكمتك غيابيا كمتهم فار من وجه العدالة وذلك عمال بأحكام المادة 291 

من قانون اإلجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 كما أقرر تبليغك هذا القرار في الجريدة الرسمية أو إحدى 

الصحف المحلية وبالتعليق على لوحة اعالنات المحكمة وعلى اخر مكان اقامه للمتهم، علماً بأن القضـــية 

معـــينة يوم  2021/11/24 .

القاضي ياسمين جراد/  رئيس محكمة بداية الخيل  

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية

11/3 د

قرار إمهال صادر عن محكمة استئناف نابلس

284/2021 : استئناف جنايات
الى المســتأنف ضده: 1   صالح تيسير صالح عوده  هوية رقم: 850547761

الى المســتأنف ضده: 3   عامر محمد جميل ابو السعود

يقتضي عليك تسليم نفسك إلى السلطات القضائية خالل مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغك قرار األمهال 

بالطريقة المبينه وذلك في القضية ذات الرقم أعاله والمقامه عليك من قبل الحق العام وعلى تهمة السرقة 

باالشتراك خالفاً للمادة 404 فقرة 1 والمادة 76 عقوبات لسنة 1960 وأمر بالقبض عليك من قبل مأموري 

الضابطة العدليه وتسليم نفسك إلى القضاء وعلى كل من يعلم مكان وجود المســتأنف ضده المذكور اعاله 

االخبار عنه واذا لم تقوم بتسليم نفسك خالل المدة المذكورة اعاله، ستجري محاكمتك غيابيا كمتهم فار من 

وجه العدالة وذلك عمال بأحكام المادة 291 من قانون اإلجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001

كما أقرر تبليغك هذا القرار في الجريدة الرســمية أو إحدى الصحف المحلية و بالتعليق على لوحة اعالنات 

المحكمة وعلى اخر مكان اقامة  علما ان القضية معينة يوم 14 11 2021الساعة 9:00

هيئة القاضي

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية

11/3 د

االحتالل يهدم منزال ومحالت تجارية في القدس
الحياة  المحتلــة-  القدس 

جويحان-  دياال  الجديدة- 

بلديــة  جرافــات  هدمــت 

منــزالً  أمــس،  االحتــالل، 

تجارية  محــالت  وخمســة 

المكبر  جبل  منطقتى  في 

وحزما في القدس المحتلة 

بحجة البناء دون ترخيص.

وقال الحاج محمد حروب 

المكبر  جبل  ســكان  أحد 

الجديــدة»:  الحيــاة  لـــ» 

السادسة  الســاعه  «عند 

والنصــف من صباح يوم 

أمــس، ســمعت صــراخ 

أحفادي بأن قوة من جنود 

االحتــالل تداهم المنزل 

وتمنعهــم من الخروج أو 

التوجه لمقاعد دراستهم، 

لنهــوض  با رعت  فســا

والتوجــه  الســرير  مــن 

لمدخل المنــزل، ألتفاجأ 

بمحاصرة قوة كبيرة من 

للمنزل،  االحتــالل  جنود 

المنــزل  بــأن  وإبالغــي 

سيتم هدمه».

وأوضــح حروب، أن المنزل 

 2011 عــام  بنــاؤه  تــم 

ومساحته 120 مترا مربعا، 

وتعرض المنزل لمخالفات 

مالية بقيمة 30 الف شيقل، 

حيــث تم تقســيط المبلغ 

حيث تــم دفع نحو10 آالف 

شــيقل وما زالت الدفعات 

المنــزل  وكان  مســتمرة، 

اضافي لمنزل العائلة من 

أجل التوسعه ليقطن نجله 

وزوجته واوالده.

االحتالل  سلطات  وأوضح، 

ال تأبــه وال تكتــرث للحياة 

التي نعيشــها فــي مدينة 

األوضــاع  حيــث  القــدس 

الصعبــة،  ديــه  االقتصا

واليــوم يتم تشــريد نحو 

9 أشــخاص ليصبحوا دون 

مأوى».

حزمــا  منطقــة  فــي  أمــا 

بلديــة  جرافــات  هدمــت 

محالت  خمســة  االحتــالل 

المركبات  لتصليح  تجارية 

للمرة الثانية على التوالي 

ون  د ء  لبنــا ا يعــة  ر بذ

لتدمير  إضافــة  ترخيص، 

االرض حتى ال تصلح اقامة 

بناء اخر عليه.

لهــدم  ا عمليــة  وخــالل 

الحــاج  المســن  تعــرض 

الخطيب (80  العزيــز  عبد 

عامــاً) وحفيده عبد العزيز 

عصام الخطيب (5 سنوات) 

بإصابــات مختلفــة جــراء 

اعتداء جنود االحتالل خالل 

عملية الهــدم وتم نقلهم 

لتلقى  الطبيــه  للعيــادات 

العالج.

عصــام  المواطــن  أفــاد 

الخطيــب فــي حديــث لـ» 

الحيــاة الجديــدة»: «قبــل 

هدمــت  شــهرين  نحــو 

بلديــة االحتــالل المحالت 

الحياة  وتدميــر  التجاريــة 

االقتصادية والدخل الوحيد 

الذين  وللعاملين  للعائلــة 

يعملون بداخله من تصليح 

للســيارات، وحاولنــا اعادة 

البناء بعد السماح من قبل 

البلدية االسرائيلية بوضع 

خشب بدل «الزينكو».

عنــد  الخطيــب،  يقــول 

 الساعة الثالثه فجراً تلقيت

إتصــاالً هاتفيــاً مــن أحد 

ليال  ينام  الذيــن  العاملين 

داخل المحالت بأن قوة من 

جيــش االحتــالل ترافقها 

جرافات البلدية تقوم بهدم 

المحالت دون سابق انذار.

الفــور  «علــى  وأضــاف: 

توجهنــا للمكان مــع أفراد 

اســرتي ووالــدي المســن 

عــن  ابعادهــم  وحــاول 

المحالت ليتعرض للضرب 

المبــرح، واطــالق قنابــل 

صوت لتصيب طفلي عبد 

العزيز بجروح برجليه بعد 

انفجار قنبلة الصوت».

وأكد الخطيب، أن االحتالل 

يحاول جاهدة دوماً بتدمير 

فلســطيني  هــو  ما كل 

مقدسي يعيش على ارضه 

لتنفيذ واســتمرارية اقامة 

التهويديــة  مشــاريعهم 

ســواء فــي قلــب مدينــة 

أحيائهــا  فــي  أو  القــدس 

المجاورة.

رئيس «القدس المفتوحة» يبحث سبل 
التعاون مع وفد من «اإلنسانية أوالً»

«اإلسالمية المسيحية» تدعو بريطانيا لالعتذار لشعبنا واالعتراف بدولة فلسطين
القدس المحتلة- وفا- طالبت الهيئة اإلسالمية 

المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الحكومة 

البريطانية باالعتذار للشــعب الفلسطيني عن 

مسؤوليتها السياسية والتاريخية واألخالقية في 

إعطاء «وعد بلفور»، وما ترتب عليه من معاناة 

للشعب الفلسطيني على مدى أكثر من مئة عام.

وطالبت الهيئة في بيان أصدرته أمس لمناسبة 

الذكرى الســنوية 104 لوعد بلفور المشــؤوم، 

الحكومة البريطانية االعتراف بدولة فلســطين 

كجزء من رد الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب 

الفلســطيني جــراء وعد بلفور، والــذي ما زالت 

آثاره وتداعياته المدمرة متواصلة على الشــعب 

الفلسطيني وأرضه المحتلة.

وقالت الهيئة إن اعالن بلفور كان بمثابة عملية 

سطو على األرض الفلسطينية التي رزحت تحت 

االنتــداب البريطانــي ونفي صفــة الوجود عن 

الشعب الفلســطيني وتصفية قضيته وتشريد 

مئات اآلالف من أبنائه من أرضهم ووطنهم الى 

مخيمات اللجوء. وأكدت الهيئة أن اعالن بلفور هو 

وعد باطل ال ينشــئ حقاً ال سياســياً وال قانونياً 

إلسرائيل في األراضي الفلسطينية، وأن من حق 

الشعب الفلســطيني التوجه الى كافة المحافل 

السياســية والقضائية من أجــل رد الظلم الذي 

لحــق به وإلــزام الحكومة البريطانيــة الوقوف 

أمــام مســؤولياتها السياســية واألخالقية تجاه 

الوعد المشــؤوم. وثمنت الهيئة صمود الشــعب 

الفلســطيني وقدرته على التمســك بمشروعه 

الوطني ودفاعه عن أرضه ومقدســاته رغم ما 

يمارسه االحتالل اإلسرائيلي من عدوان وحشي 

يســتهدف اقتالعه من أرضه واســتكمال ما بدأ 

بــه وعد بلفور، كما أشــادت الهيئــة بالفعاليات 

الفلسطينية التي خرجت في عدة عواصم عالمية 

منددة بالوعد المشؤوم.

محمد شــريف عــودة أمير 

الجماعة األحمدية في الديار 

المقدسة، وأ. أيمن المالكي 

منظمة «اإلنسانية  رئيس 

أوالً» فــي فلســطين. فيما 

حضر اللقاء مــن الجامعة: 

للشــؤون  الرئيــس  نائــب 

مــروان  د.   . أ اإلداريــة 

رئيس  ومساعدة  درويش، 

المتابعة  لشــؤون  الجامعة 

د. آالء الشخشــير، ومديــرا 

فرعــي رام اهللا والبيــرة د. 

حسين حمايل، وطولكرم د. 

سالمة سالم، ورئيس نقابة 

العاملين أ. عوض مسحل، 

ورئيــس مجلــس الطلبــة 

القطري أ. زياد الواوي. 

رام اهللا- الحيــاة الجديدة- 

جامعــة  رئيــس  لتقــى  ا

د.  أ.  المفتوحــة  القــدس 

يونــس عمــرو، وفــداً من 

منظمــة «اإلنســانية أوالً» 

في مكتبه بمدينة رام اهللا، 

وبحثا سبل توفير مختبرات 

للمكفوفين، ومنح دراسية 

مــن  المحتاجيــن  للطلبــة 

أبناء «القــدس المفتوحة» 

غــزة.   وقطــاع  بالضفــة 

وأكــد عمــرو، أن الجامعــة 

تسعى الستكمال مختبرات 

المكفوفين في كل الفروع، 

مشيراً إلى أن الجامعة توفر 

(6) مختبــرات للمكفوفين؛ 

غــزة،  قطــاع  فــي  اثنيــن 

وأربعة فــي الضفة، وهي 

تطبــع مجانــاً مــن خــالل 

وتابع:  الجامعــة،  مختبرات 

«ونطمــح لوجــود طابعــة 

متخصصة لكل المحافظات 

صــة  لخا ا لفلســطينية  ا

وقــال  بالمكفوفيــن».   

منظمة «اإلنسانية  رئيس 

أوال» د. عزيــز أحمــد: إنــه 

األســبوع  غــزة  ســيزور 

المقبل، وسيرى المختبرات 

العاملة فــي الجامعة التي 

بتمويلها،  المنظمــة  قامت 

مؤكداً أن «االنسانية أوال» 

ســوف تتواصل مــع جهات 

توفيــر  أجــل  مــن  أخــرى 

الطباعــة  لعمليــات  دعــم 

ومختبــرات المكفوفيــن».  

وتعمــل المنظمة في أكثر 

فــي  دولــة  أربعيــن  مــن 

مساعدات  وتقديم  العالم، 

نهــا  أ كمــا  للمحتاجيــن، 

تقوم بجمــع التبرعات من 

مختلــف  فــي  المحســنين 

األوروبية  وخاصــة  الدول، 

من أجل تمويل مشاريعها 

اإلنســانية.  و قــال عميــد 

شؤون الطلبة في الجامعة 

إن  شــاهين:  محمــد  د. 

الجامعــة  بيــن  «العالقــة 

والمنظمــة عالقة مميزة»، 

نتعاون في تغطية تكاليف 

إنشــاء مختبر للمكفوفين، 

مــن  الهــدف  أن  وأضــاف 

الزيــارة االلتقــاء برئاســة 

الجامعــة والعمــل لخدمــة 

بكل  الفلسطيني  المجتمع 

اإلمكانات المتاحة. 

حضر االجتماع من المنظمة: 

ملف  مسؤول  ملص  محمد 

فلسطين في المنظمة، وأ. 

الزعنون ينعى عضو المجلس الوطني فواز اعشيش
رام اهللا- الحياة الجديدة- نعى رئيس المجلس الوطني 

ســليم الزعنــون، ببالــغ الحزن واألســى المناضل عضو 

المجلس الوطني فواز اعشــيش، الذي انتقل الى رحمة 

اهللا تعالــى، أمس الثالثاء فــي العاصمة األردنية عمان، 

بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال خدمة لحقوق الشــعب 

الفلسطيني.

وتقدم رئيس وأعضاء المجلس الوطني من ذوي الفقيد 

وعائلتــه وعموم آل اعشــيش في الوطن والمهجر، ومن 

عمــوم ابنــاء شــعبنا الفلســطيني بالتعازي والمواســاة 

ســائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 

ويســكنه فســيح جناته ويلهــم عائلته مــن بعده جميل 

الصبر والسلوان.

االحتالل يعتقل مواطنا 
وزوجته من بلدة صوريف 

شمال غرب الخليل

الخليل- وفــا- اعتقلت قوات 

مواطنــا  أمــس،  االحتــالل 

وزوجتــه من بلــدة صوريف، 

شــمال غرب الخليــل. وقالت 

قــوات  إن  محليــة:  مصــادر 

بلــدة  اقتحمــت  االحتــالل 

المواطن  واعتقلت  صوريف، 

بسام محمد أحمد غنيمات (42 

عاما)، وزوجته أمل برادعية، 

تفتيــش  بعــد  واقتادتهمــا 

منزلهمــا والعبث بمحتوياته، 

إلى جهة غير معلومة.


