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اعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات
 يعلن مكتب مراقب الشركات لدى وزارة االقتصاد الوطني أن شركة 
مكتب تكســي وســفريات االمير العادية العام والمسجلة لدينا تحت 
رقــم 562133371 قــد تقدمت الينا بطلب مــن اجل تعديل صفقة 
الشــركة من عادية عامة الى مســاهمة خصوصية محدودة كل من 
لديه اعتراض على ذلك مراجعة مراقب الشركات خالل المدة القانونية 
 مراقب الشركات 
وزارة االقتصاد الوطني

دولـــــة فلسطيــــن
ديوان الموظفين العام

دولـــــة فلسطيــــن
ديوان الموظفين العام

رقم االعالن : 2018/158
تعلن محافظة طولكرم وبالتنســيق مع ديــوان الموظفين العام عن حاجتها 
لشــغل وظيفة (مراســل/ة) على بند العقود تجدد حســب الحاجة للعمل في 

محافظة طولكرم وذلك حسب المؤهالت والشروط التالية:
  مراســل/ة ، مقــر المحافظة فــي طولكرم على( بنــد العقود(،مكان العمل 

:طولكرم
المؤهل العلمي المطلوب:

شهادة الثانوية العامة كحد أعلى .
على ان تتوفر بالمتقدم/ة الشروط التالية :
1. يفضل من لدية خبرة في مجال العمل .

2. معرفة القراءة الكتابة .
3. لقدرة على تحمل ضغط العمل .
4. مهارة في التعامل مع االخرين .

5.  يفضل أن يكون من سكان المنطقة .
المهام والمسؤوليات :

1. تقديم خدمات الضيافة للموظفين والزوار .
2. المحافظــة علــى نظافة المطبــخ واالداوات المســتخدمة التابعة للمطبخ 

والمرافق الصحية .
3. المحافظة على  نظافة المبنى والمكاتب .

4. تسليم البريد الداخلي للدوائر واالقسام التابعة للدائرة .
5. المساعدة في حمل األثاث المكتبي واللوازم .

تقدم الطلبات المستوفاة للشروط على البوابة اإللكترونية لديوان الموظفين 
العام (www.gpc.pna.ps) حسب آلية تقديم الطلبات الموجودة على البوابة 
االلكترونية او من خالل استخدام تطبيق الهاتف المحمول « وظيفتي» مرفقاً 

بالمستندات التالية:
1. صورة عن المؤهل العلمي + صورة عن كشف الثانوية العامة

2. صورة عن اثبات الشخصية الهوية او جواز السفر
3. صورة عن شهادة الميالد

CV 4. السيرة الذاتية
5. صورة عن الخبرات
6. صورة عن الدورات

7. صورة شخصية
يبدأ اســتقبال الطلبــات اعتبارا من يــوم األحــد 2018/10/28 ولغاية األحد 

2018/11/04
علماً بانه سيتم استثناء أي طلب غير مستوفي للشروط ومستكمل للبيانات.

عصام ابو بكر / محافظ محافظة طولكرم

إعالن عن موعد مقابلة شفهية
 للعمل لدى وزارة الزراعة 

تعلن وزارة الزراعة  وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام عن موعد مقابلة 
شــفهية للمتقدمين لشــغل وظيفة (موظف اعالم)،مــكان العمل:(رام اهللا) 

الخاص باالعالن رقم(2018/50). 
وذلك حسب الموعد والكشف المشار إليه أدناه: ( األسماء منشورة على البوابة 

االلكترونية لديوان الموظفين العام)
يوم الثالثاء 2018/10/30، موعد المقابلة الشفهية لوظيفة (موظف اعالم) :

1. موظف اعالم(رام اهللا) يبدأ باسم حمزة  أحمد عطا ساليمة وينتهي باسم 
أحمد محمد محمود زماعرهرحسب الكشف رقم (1)،علما ان القابلة الشفهية 
ســيتم عقدها في الساعة العاشــرة صباحا في مقر وزارة الزراعة/االرسال/

خلف المقاطعة-رام اهللا
لمعرفــة أســماء المقبولين لخوض المقابلة الشــفهية يرجى زيــارة البوابة 
االلكترونيــة لديــوان الموظفيــن العــام: (www.gpc.pna.ps) او من خالل 

استخدام تطبيق الهاتف المحمول «وظيفتي».

وزارة الزراعة

10/27 د

10/27 د

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الصحة - وحدة التوريدات - دائرة 

العطاءات والعقود 

دعوة لتقديم عطاءات 
 (MOH/MOF/2018/704) :المناقصة العامة رقم

موضــوع المناقصــة: (ترميم واعادة تأهيل قســم الوالدة / مستشــفى 
الخليل الحكومي) 

الجهة المشترية: (وزارة الصحة الفلسطينية) 
تدعو وزارة الصحة / وحدة التوريدات / دائرة العطاءات والعقود المناقصين 
أصحــاب االختصــاص والمســجلين رســميا ويرغب بالمشــاركة لتقديم 
العطاءات بالظرف المختوم، وذلك وفقا للمخططات والمواصفات وجداول 
الكميات والشروط المرفقة العامة والخاصة بالمشروع فعلى الراغبين في 

التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية: 
1 - يجب على المقاول ان يكون مسجال «لدى اتحاد المقاولين ومصنفا» 
لدى لجنة التصنيف الوطنية في مجال األبنية درجة ال تقل عن ثالثة وان 

يتم ارفاقها مع وثائق العطاء. 
2 - يجب على المقاول ان يكون مسجال «رسميا» في دوائر الضريبة. 

3 - تقدم األسعار بالشيكل وشاملة للضرائب. 
4 - يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة 
أو الحصول على مزيد من المعلومات من خالل الموقع االلكتروني لوزارة 
الصحــة (WWW.MOH.PS) أو من خالل وزارة الصحة وحدة التوريدات / 
نابلس خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحا وحتى 3:00 

بعد الظهر. 
5 - تدفع رســوم كراســة المناقصة والبالغ قيمتها 500 شيكل في وزارة 
الصحة نابلس / االدارة العامة للشــؤون المالية، ويتم ارفاق وصل الدفع 

مع العطاء المقدم. 
6 - يجب أن يتم تسليم العطاء في صندوق العطاءات في وحدة التوريدات 
/ نابلــس فــي موعد أقصاه الســاعة (10:00) صباحا من يــوم (االربعاء) 
الموافق (2018/11/28) ويتم رفض جميع العطاءات التي ترد بعد الموعد 
المحدد، وســيتم فتح العطــاءات في نفس الزمــان والمكان بحضور من 

يرغب من المناقصين. 
7 - على المناقص ارفاق كفالة دخول المناقصة على شكل كفالة بنكية 
او شيك بنكي مصدق بقيمة 40.000 شيكل على ان يكون ساري المفعول 

حتى تاريخ 2019/2/27. 
8 - يخضع هذا العطاء لقرار مجلس الوزراء رقم (12/50/09/م.و/س.ف) 
لعام 2008 بتاريخ 2008/4/7 بشأن تعديل عقد المقاولة الموحد للمشاريع 

االنشائية. 
9 - االجتمــاع التمهيــدي وزيارة الموقع في مستشــفى الخليل يوم االحد 

الموافق 2018/11/11 في تمام الساعة 11 صباحا. 
10 - لمزيد من المعلومات عن المناقصة يرجى مراجعة وحدة التوريدات 

على تلفاكس رقم 092380060. 
11 - ولالستفسار مع دائرة الهندسة واالنشاءات على تلفاكس 2381047 

- 09 وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي. 
12 - تعتبر هذه الدعوة جزء من وثائق المناقصة. 

13 - لجنة االشغال غير ملزمة بأقل االسعار. 

وزارة الصحة 

10/25 د

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة المالية والتخطيط - مديرية اللوازم 

العامة - لجنة العطاءات المركزية 

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة المالية والتخطيط - مديرية اللوازم 

العامة - لجنة العطاءات المركزية 

دعوة للمشاركة في اتفاقية اطار من خالل المناقصة العامة 
 (MOFP-FWC/MOFP/2019/13) :المناقصة العامة رقم

الموضوع: (مناقصة شراء وتوريد مواد تنظيف) 
الجهة المشترية: (وزارات ومؤسسات دولة فلسطين) 

جهة التمويل: (وزارة المالية والتخطيط) 
1 - تدعو مديرية اللوازم العامة في وزارة المالية والتخطيط المناقصين 
أصحاب االختصاص والمسجلين رسميا والراغبين في المشاركة في تقديم 

العطاءات بالظرف المختوم. 
2 - تقدم األسعار بـ(الشيكل) شاملة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة 

القيمة المضافة. 
3 - يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة 
أو الحصول على مزيد من المعلومات من خالل الموقع االلكتروني لمديرية 
اللوازم العامة (www.gs.pmof.ps) أو من خالل مديرية اللوازم العامة / 
وزارة المالية خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحا وحتى 

2:00 بعد الظهر. 
4 - تدفع رســوم كراســة المناقصة والبالغ قيمتها (500 شــيكل) لحساب 
وزارة المالية في بنك فلســطين على حســاب رقم (219000/49)، ويتم 

ارفاق وصل الدفع (فيشة االيداع) مع العطاء المقدم. 
5 - يجــب أن يتــم تســليم العطــاء في صنــدوق العطاءات فــي مديرية 
اللوازم العامة في موعد أقصاه الساعة (2:00) من يوم (الثالثاء) الموافق 
(2018/11/13) ويتم رفض جميع العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد، 
وســيتم فتح العطاءات في نفس الزمان والمكان بحضور من يرغب من 
المناقصيــن أو مــن خالل خدمة البث المباشــر على الموقــع االلكتروني 

لمديرية اللوازم العامة. 
6 - على المناقص ارفاق كفالة دخول المناقصة على شكل كفالة بنكية 
او شيك بنكي مصدق بقيمة (5000 شيقل) على ان يكون ساري المفعول 

حتى تاريخ (2019/5/11). 
7 - اجرة االعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة. 

8 - تعتبر هذه الدعوة جزءا من وثائق المناقصة. 

رئيس لجنة العطاءات المركزية 

دعوة لتقديم عطاءات   
 (MOFA-GSD/MOFP/2018/208) :المناقصة العامة رقم

موضــوع المناقصــة: (توفيــر وجبــات للموظفين والوفود الرســمية في 
كافيتيريا وزارة الخارجية) 

الجهة المشترية: (وزارة الخارجية وشؤون المغتربين) 
جهة التمويل: (وزارة المالية والتخطيط) 

1 - تدعــو مديرية اللوازم العامة في وزارة المالية والتخطيط ولحســاب 
عدد من وزارات ومؤسسات دولة فلسطين المناقصين أصحاب االختصاص 
والمسجلين رســميا والراغبين بالمشاركة في تقديم العطاءات بالظرف 

المختوم. 
2 - تقدم األسعار بـ(الشيكل) شاملة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة 

القيمة المضافة. 
3 - يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة 
أو الحصول على مزيد من المعلومات من خالل الموقع االلكتروني لمديرية 
اللوازم العامة (www.gs.pmof.ps) أو من خالل مديرية اللوازم العامة / 
وزارة المالية خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحا وحتى 

2:00 بعد الظهر. 
4 - تدفع رســوم كراســة المناقصة والبالغ قيمتها (200 شــيكل) لحساب 
وزارة المالية في بنك فلســطين على حســاب رقم (219000/49)، ويتم 

ارفاق وصل الدفع (فيشة االيداع) مع العطاء المقدم. 
5 - يجــب أن يتــم تســليم العطــاء في صنــدوق العطاءات فــي مديرية 
اللوازم العامة في موعد أقصاه الساعة (2:00) من يوم (الثالثاء) الموافق 
(2018/11/6) ويتم رفض جميع العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد، 
وســيتم فتح العطاءات في نفس الزمان والمكان بحضور من يرغب من 
المناقصيــن أو مــن خالل خدمة البث المباشــر على الموقــع االلكتروني 

لمديرية اللوازم العامة. 
6 - على المناقص ارفاق كفالة دخول المناقصة على شكل كفالة بنكية 
او شيك بنكي مصدق بقيمة (5000 شيكل) على ان يكون ساري المفعول 

حتى تاريخ (2019/5/4). 
7 - اجرة االعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة. 

8 - تعتبر هذه الدعوة جزءا من وثائق المناقصة. 

رئيس لجنة العطاءات المركزية 

10/25 د
10/25 د

اعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات 
يعلــن مراقب الشــركات بــوزارة االقتصاد الوطني بأن شــركة تالل 
رام اهللا لالســتثمار العقاري / تحت التصفية المساهمة الخصوصية 
المحدودة والمسجلة لدينا تحت الرقم (562526376) قد تقدمت الينا 
بطلب تصفيتها تصفية اختيارية وتعيين مدقق الحسابات القانوني 
زكريــا جمال زكريا الطريفي (شــركة مؤسســة الطريفــي لتدقيق 
الحسابات) / البيرة شارع نابلس قرب االدارة العامة لضريبة االمالك 
كمصفي للشــركة المذكورة ومن لديــه اي اعتراض بخصوص هذا 

الموضوع مراجعة مكتب مراقب الشركات خالل شهر من تاريخه. 
مراقب الشركات 
وزارة االقتصاد الوطني 

دولـــــة فلسطيــــن

وزارة السياحة واآلثار

 إعالن
    تعلن وزارة السياحة واآلثار عن رغبتها لعقد امتحان لإلدالء السياحيين 

للحصول على رخصة دليل سياحي للفئات التالية: 
1 - دليل عام 

2 - دليل ضفة غربية 
3 - دليل  محلي محافظة

4 - دليل  سياحة مجتمعية 
5 - دليل موقع كنيسة المهد 

 االمتحان يشمل : 
1 - الطالب الجدد 

2 - المتقدمين المتحان سابق ولم يحالفهم الحظ. 
3 - إضافة لغة أو رفع مستوى الفئة .

 * شروط  ومتطلبات التقدم لالمتحان: 
 1 - يحمل الجنسية الفلسطينية .

2 - أن يكون قد أتم العشرين من عمرة .
3 -  حاصل على شهادة الثانوية العامة مصدقة حسب األصول .

4 - حاصل على شهادة دبلوم في مجال اإلرشاد السياحي من المؤسسات 
التعليمية المعتمدة من قبل وزارة السياحة واآلثار.

5 - إجادة اللغة األجنبية التي يرغب التقدم بها بطالقة .
6 - تعبئة طلب االمتحان من دائرة الترخيص . 

7 - صوره شخصية عدد ( 2) .
8 - صوره عن الهوية الفلسطينية .

9 - صوره مصدقة عن الشهادات  المطلوبة . 
10 -  شهادة عدم محكوميه . 

  يبدأ تقديم الطلبات يوم االثنين الموافق: 2018/11/5 حتى يوم الخميس 
الموافق: 8/ 11 /  2018 لدى قســم ترخيص اإلدالء الســياحيين / اإلدارة 
العامة للمهن الســياحية / مقر وزارة الســياحة واآلثار / بيت لحم شــارع 

جمال عبد الناصر . 
 مالحظة : لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على هاتف الوزارة رقم 
022741581  :
 جوال : 0598029603

10/28 د

«القدس المفتوحة» وهيئة األسرى تخرجان أسيرين حصال على درجة البكالوريوس
رام اهللا - الحياة الجديدة - خرجت جامعة القدس المفتوحة وهيئة 
شــؤون األســرى والمحررين امس األســيرين جمال عبد السالم 
أسعد عبد السالم، ومهند طالل منصور شريم، وذلك في احتفال 
أقامته في مقر رئاسة الجامعة بمدينة رام اهللا، تحت رعاية رئيس 

مجلس األمناء المهندس عدنان سمارة وبحضوره.
وحضر االحتفال رئيس هيئة شــؤون األســرى والمحررين اللواء 
قــدري أبو بكر، ورئيــس الجامعة د. يونس عمرو، ونواب رئيس 
الجامعة ومساعدوه، والنائب في المجلس التشريعي جمال حويل، 

وأهالي األسيرين الذين تسلموا الشهادات نيابة عنهما.
وتال عميد شؤون القبول والتسجيل واالمتحانات د. جمال إبراهيم 
قــرار التخريج، قــال فيه: «اســتنادا إلى قانــون جامعة القدس 
المفتوحة، وبعد االطالع على نتائج االمتحانات في الجامعة، قرر 
مجلس الجامعة منح الطالب األسير جمال عبد السالم أسعد عبد 
السالم درجة البكالوريوس في تخصص اللغة العربية وأساليب 
تدريســها، كما قــرر المجلس منــح الطالب األســير مهند طالل 
منصور شــريم درجة البكالوريوس في تخصص تعليم التربية 

اإلسالمية».
وقال م. سمارة في كلمته باالحتفال: «إن شعبنا يبتكر لكل مشكلة 
حالً، والتعليم داخل الســجون هو إبداع مــن أجل توفير التعليم 

لألسرى القابعين في سجون االحتالل».
وأضاف ســمارة: «إن اإلنسان الذي ضحى من أجل وطنه يجب أن 
يكافأ، ونحن بصفتنا مؤسســة وطنية تعليمية ســنوفر التعليم 
لألســرى، وسنسخر كل إمكانيات الجامعة لخدمة هذه الشريحة 
المهمة من أبناء شــعبنا، فخمس شــعبنا داخل السجون، وعلينا 

توفير تعليم وحياة كريمة له».
مــن جانبــه، قال اللواء قــدري أبو بكر إن إدارة ســجون االحتالل 
سعت وما زالت تسعى إلى تحويل المعتقالت إلى مقبرة لألحياء 
من المناضلين الفلسطينيين، لكن األسرى وبإرادتهم حولوا هذه 

المقابر إلى مدارس وجامعات ثقافية تخرج المناضلين. 

وتناول نماذج ألســرى تعلموا في الســجون ونجحوا في الوصول 
إلى أعلى المراتــب بعد خروجهم من معتقالت االحتالل، مؤكدا 
أن نســبة كبيرة من قادة الشــعب الفلســطيني هم من خريجي 

المعتقالت.
وشدد اللواء أبو بكر على أن جامعة القدس المفتوحة هي جامعة 
كل الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن قرابة األلف أسير ينتسبون 
حاليا للجامعة ويدرســون فيها مرحلة البكالوريوس، كما تخرج 

من الجامعة (1145) أسيرا محررا.
وتطــرق اللواء أبو بكر إلى وجــود دورات مختلفة في المعتقالت 
اإلســرائيلية يجري خاللها تدريس األســرى كنوع من تثقيفهم، 
وهــذا مفخرة للشــعب الفلســطيني ولمناضلين داخل ســجون 

االحتالل.
وأضاف أن هيئة شــؤون األسرى والمحررين تمثل جميع األسرى 
القابعين في سجون االحتالل، وستبقى خادمة لهذه الفئة داخل 
ســجون االحتالل، وكذلك خادمه ألهالي األســرى الذين يعانون 

أضعاف ما يعانيه األسرى، بصبرهم وتضحياتهم المتواصلة.
إلى ذلك، قال د. عمرو إن جامعة القدس المفتوحة أنشأتها قيادتنا 
الفلسطينية لتوفير التعليم لألسرى المحررين كأحد أهدافها، ثم 
تطور عملها بالتعاون مع هيئة شــؤون األســرى لتوفير التعليم 

لألسرى داخل سجون االحتالل.
وأضــاف أ. د. عمرو أن الجامعة تنبهت إلى ضرورة توفير التعليم 
لألسرى القابعين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، وبذلت جهودا 
جبارة للدخول إلى المعتقالت، وتم إبرام اتفاقية لتوفير التعليم 
ألسرى الحرية، وواجهنا صعوبات في توفير أساتذة للتدريس في 
السجون، واليوم ها هي كتب جامعة القدس المفتوحة منتشرة 
في جميع السجون، إذ لم يقتصر وجودها داخل السجون األربعة 

التي يجري فيها التدريس.
وأوضــح أ. د. عمرو أن «القــدس المفتوحة» فتحت المجال أيضا 
للشــرائح األخرى من أسر الشهداء وأبنائهم، ولم تضع أي عقبة 

في وجه تعليم األسرى.
وقــال إن الجامعة يــدرس فيها حاليا نحو ألف أســير، و»وضعنا 
نظاما من أجل ضمان أن يكون التحصيل العلمي تحصيالً حقيقيا 
ويقدم العلم والمعرفة لألسرى، فكل شخص من األسرى يتخرج 
من الجامعة سيمارس عمله ممارسة حقيقية فور اإلفراج عنه.»

وأشــار إلى أن الجامعــة تحتفل بتخريج فارســين من الفوارس 
األســرى الذيــن اجتــازوا متطلبات التخــرج من جامعــة القدس 
المفتوحــة، وهما: جمال عبد الســالم أســعد عبد الســالم الذي 
يقضــي حكمــا بالمؤبد، والفــارس مهند طالل منصور شــريم 
ويقضي حكما مماثالً أيضا. ثم أعرب عن اعتزازه بهيئة األسرى، 
متمنيا أن نشهد قريبا احتفاالً باإلفراج عنهم كما نحتفل اليوم 

بتخريجهم.
من جانبه، قال أ. د. محمد شاهين مساعد رئيس الجامعة لشؤون 
الطلبــة، إن جامعــة القدس المفتوحة خرجت عــددا من الطلبة 
خالل العام األكاديمي المنصرم، و»اليوم نخرج اثنين من األسرى 

القابعين في ســجون االحتالل اإلســرائيلي، وهذا شرف لجامعة 
القدس المفتوحة، ونأمل أن يزداد عدد األسرى الدارسين فيها».

وأضــاف أ. د. محمد شــاهين إن «برنامــج البكالوريوس الخاص 
باألســرى يسير بشــكل محكم في أربعة سجون من خالل هيئة 

شؤون األسرى ومن خالل المحامين».
ورحــب رئيس مجلس الطلبــة القطري بالوكالــة، معتز مزهر، 
بالحضور، وبارك لألسرى الذين نجحوا في التخرج من الجامعة، 
وكذلك شكر الجامعة على كل ما تقدمه للطلبة خصوصا الطلبة 
األسرى. وفي كلمة ذوي األسرى في سجون االحتالل، تحدث عبد 
الســالم، ابن األســير الخريج جمال عبد الســالم، وشكر كل من 
أسهم في توفير التعليم لألسرى القابعين في سجون االحتالل، 
وعلى رأسهم م. عدنان سمارة، وأ. د. يونس عمرو، واللواء قدري 

أبو بكر.
وفــي ختام االحتفــال، كرمت الجامعة اللــواء أبو بكر على عمله 

المتواصل في خدمة األسرى.

مستوطن يعتدي 
على مواطنين 
جنوب نابلس

نابلس - وفا - اعتدى مستوطن، 
أمس، علــى مواطنيــن، أثناء 
عملهما في شق طريق زراعي 
في بلدة قريوت جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف االستيطان 
شــمال الضفة غسان دغلس: 
ان حــارس امــن مســتوطنة 
«عيليــه» اعتدى على ســائق 
جرافة وعضــو مجلس قروي 
قريوت، اثناء عملهما في شق 
طريــق زراعــي فــي منطقة 
طبيســة غرب البلدة، موضحا 
ان المنطقة التي يتم العمل بها 
مــن المناطق المصنفة «ب»، 
الخاضعة  للســيطرة المدنية 
لســيطرة  ا و لفلســطينية،  ا

العسكرية اإلسرائيلية.

االحتالل يطارد الرعاة في األغوار ويعتقل أحدهم
األغــوار - وفا - طاردت قوات االحتالل أمس 
رعاة األغنام في خربة «مزوقح» في األغوار 

الشمالية، واعتقلت أحدهم.
وأفــاد الناشــط الحقوقي عــارف دراغمة 
أن االحتــالل طــارد الرعاة فــي األراضي 
الرعوية بالخربة، واعتقل المواطن محمد 
عبد اهللا بني عودة من سكان «الحديدية» 

القريبة منها.
والمســتوطنين  االحتــالل  أن  إلــى  يشــار 
يطاردون بشكل شبه يومي الفلسطينيين 
في هذه المناطــق، ويمنعونهم من الرعي 
بمواشــيهم فيها، ويحتجزون بعضهم، وال 
يطلقون ســراحهم إال بعــد دفعهم غرامات 

مالية باهظة.

االحتالل يستدعي ثالثة مواطنين 
بينهم سيدة من الولجة للتحقيق

بيت لحم - وفا - سلمت سلطات االحتالل أمس، 
ثالثة مواطنين من قرية الولجة شمال غرب بيت 
لحم، بالغات لمراجعة بلدية االحتالل في القدس، 
للتحقيــق حول «ارتــكاب مخالفــات فيما يتعلق 
بالبناء دون ترخيص». وقال الناشــط الشــبابي 
في الولجة ابراهيم عوض اهللا: إن قوة من جيش 

االحتالل اقتحمت منطقتي «عين جويزة»، و»خلة 
السمك»، وسلموا كال من  حنان الرازم، وخالد أبو 
خيارة، وعالء حجاجلة، بالغات لمراجعة «اللجنة 
القطرية للتخطيط والبناء» للتحقيق معهم تحت 
طائلــة مخالفات بنــاء بدون ترخيــص، علما أن 

منازلهم هدمت قبل نحو شهر.


