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دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس 

رقم الملف: 2967/ج/2019 

اعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي نابلس السيد حسن صالح حسن حسن والوكيل العام صالح 
حسن عبد اهللا حسن والخاص زاهر تركي محمود حسين وذلك بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة 
الدورية رقم 18918/2018/1817 تاريخ 2018/12/23 احمد ومصطفى وجالل وكوثر وكفاح ابناء 
فخري عبد اهللا حمد وهاني ومهند ومؤيد وفازع وهنية وحياة ورابعة ابناء عبد الفتاح عبد اهللا صالح 
وواصف حســن ابراهيم السالم ونجله حســني ابراهيم سالم وصالح ومصلح ووفيقة ورحمة ابناء 
حسن عبد اهللا حسن وعدنان وحمدان وحسام ومروان وامون وامنة وتمام وكفاية واديبة ابناء احمد 
مصطفى سالم وفهمي وراضي ونعيمة وتمام وزعله ورضية ورحاب ابناء عبد اهللا مصطفى حمد 
وحسنية علي عبد عبد الحق ومحمد وحمد واعتدال وهيام وجواهر ونائلة وفادية ابناء عبد اهللا ابراهيم 
السالم وابراهيم واحمد ومحمد وادم وبالل وثروت ودولت وضحى ابناء فوزي حسن حمد وفوزي حسن 
ابراهيم الســالم وامينة محمود سليمان عودة ومنير وسليمان وباسم وغسان ومحمد ونوال ومنال 
وســعاد وميســون وحنان ابناء احمد علي عودة ومحمد ورجاء ونداء واالء وهديل ابناء ســعيد محمد 
فقها بموجب الوكاالت الدورية رقم 18918/2018/1817 بتاريخ 23/12/2018 عدل نابلس والدورية 
رقــم 18528/2018/1815 بتاريخ 2018/12/16 عدل نابلس والدورية رقم 19322/2018/1819 
بتاريــخ 2018/12/30 عدل نابلس والدورية رقم 18631/2018/1815 بتاريخ 2018/12/17 عدل 
نابلــس والمعطوفة على الوكالة العامة رقــم 3431/2010/955 بتاريخ 2010/3/16 عدل نابلس 
والمعطوفــة علــى الخاصة رقــم 11746/2013/1271 بتاريخ 2013/8/20 عــدل نابلس وبموجب 
الوكالة العامة رقم 3431/2010/955 بتاريخ 2010/3/16 عدل نابلس وبموجب الوكالة الخاصة رقم 
18261/2018/1813 بتاريخ 2018/12/10 عدل نابلس والخاصة رقم 8902/2019/1865 بتاريخ 
2019/6/27 عدل نابلس والخاصة رقم 8084/2019/1861 بتاريخ 2019/6/12 عدل نابلس والخاصة 
رقم 4867/2019/1844 بتاريخ 2019/4/1 عدل نابلس والخاصة رقم 14016/2018/1791 بتاريخ 
2018/9/24 عدل نابلس وذلك بمعاملة بيع على اراضي بزاريا حوض رقم 10 قطعة رقم 129 فمن 
له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة األراضي خالل فترة خمســة أيام من تاريخ 

نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك):  حسب المرفق اعاله 

اســم الوكيل: حســن صالح حسن حسن والوكيل العام صالح حســن عبد اهللا حسن والخاص زاهر 
تركي محمود حسين 

دائرة األراضي نابلس 
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فقد هوية
 اعلن انا علي طالب شحده ابو تركي عن فقد بطاقتي الشخصية التي تحمل الرقم 907366819 الرجاء 

ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
أعلــن أنــا محمد موســى محمود ابــو عريضة عن فقد بطاقة الهوية الشــخصية التــي تحمل الرقم 

851039933 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
أعلن أنا حورية صالح محمود العواودة عن فقد بطاقة الهوية الشخصية التي تحمل الرقم 907041289 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
أعلــن أنا شــيرين يســري اميــن ابو عصب عــن فقد بطاقــة الهوية الشــخصية التي تحمــل الرقم 

401428453 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

بدون اجحاف بالحقوق 
اخطار نهائي 

المخطر: لؤي جريس بطرس عيد - بيرزيت 
وكيله المحامي محمد صافي - رام اهللا 

المخطر اليه: نصر شارلي نصري نصر حامل هوية رقم 904387818 جفنا - بجانب من دير الالتين 
بوكالتــي عن المخطر اعاله والحقا لقيامك باعطاء موكلي الشــيكات التالية والمســحوبة على بنك 

االسكان فرع بيرزيت عدد 9 وهي على النحو التالي: 
قيمة الشيك بالشيكل  تاريخ االستحقاق   رقم الشيك  

 3960   2019/5/7  30002717
 3960   2019/5/9  30002718
 3960   2019/5/12  30002719
 3960   2019/5/14  30002720
 5600   2019/5/15  30002657
 5100   2019/5/28  30002010
 5600   2019/5/30  30002658
 5600   2019/6/15  30002659
 5600   2019/6/30   30002660

43340 ثالثة واربعون الف وثالثمائة واربعون شيكل  المجموع  
والشيكات المسحوبة على بنك القدس فرع البيرة عدد 12 وهي على النحو التالي 

قيمة الشيك بالشيكل  تاريخ االستحقاق   رقم الشيك  
 4250   2019/5/18  30001101
 4250   2019/5/23  30001102
 5000   2019/5/20  30001107
 5000   2019/5/26  30001108
 5000   2019/6/1  30001109
 5000   2019/6/4  30001110
 5000   2019/6/7  30001111
 5000   2019/6/10  30001112
 5000   2019/6/13  30001113
 5000   2019/6/17  30001114
 5000   2019/6/20  30001115
 5000   2019/6/23  30001116

60000 ستون الف شيكل  المجموع  
وحيث ان هذه الشيكات اعيدت من البنوك المذكورة اعاله المسحوبة عليها لعدم كفاية الرصيد فان 
موكلي ينذرك بهذه بوجوب قيامك بتســديد قيمة هذه الشــيكات خالل مهلة عشــرة ايام من تاريخ 
تبلغــك هذا االخطار وبعكس هذا فان موكلي ســيبادر الى اتخاذ كافة االجراءات القانونية للمطالبة 
بقيمة هذه الشيكات بما في ذلك تقديم الشكوى بحقك الى النيابة العامة بتهمة اعطاء شيكات بدون 
رصيد خالفا للمادة 421 من قانون العقوبات لســنة 1960 وبما في ذلك ايضا تقديم االدعاء المدني 

للمطالبة بقيمة الشيكات يرجى تعاونك لحل المسألة بالطرق الودية. 

بدون اجحاف بالحقوق 
اخطار نهائي 

المخطر: لؤي جريس بطرس عيد - بيرزيت 
وكيله المحامي محمد صافي - رام اهللا 

المخطر اليه: نصر شارلي نصري نصر حامل هوية رقم 904387818 جفنا - بجانب من دير الالتين 
بوكالتــي عن المخطر اعاله والحقا لقيامك باعطاء موكلي الشــيكات التالية والمســحوبة على بنك 

االسكان فرع بيرزيت عدد 13 وهي على النحو التالي: 
قيمة الشيك بالشيكل  تاريخ االستحقاق   رقم الشيك  

 1500   2019/3/15  20001096
 1500   2019/3/30  20001097
 1500   2019/4/15  20001098

  1500   2019/4/30  20001099
 30000   2019/6/30  20001100

 1000   2019/3/27  20001104
 1000   2019/5/27  20001106
 1000   2019/6/27  20001107
 1000   2019/3/6  20001112
 1000   2019/4/6  20001113
 1000   2019/5/6  20001114
 1000   2019/6/6  20001115
 1000   2019/7/6  20001116

44000 اربع واربعون الف دوالر  المجموع  
وحيث ان هذه الشــيكات اعيدت من البنك المذكورة اعاله المســحوبة عليه لعدم كفاية الرصيد فان 
موكلي ينذرك بهذا بوجوب قيامك بتســديد قيمة هذه الشــيكات خالل مهلة عشــرة ايام من تاريخ 
تبلغــك هذا االخطار وبعكس هذا فان موكلي ســيبادر الى اتخاذ كافة االجراءات القانونية للمطالبة 
بقيمة هذه الشيكات بما في ذلك تقديم الشكوى بحقك الى النيابة العامة بتهمة اعطاء شيكات بدون 
رصيد خالفا للمادة 421 من قانون العقوبات لســنة 1960 وبما في ذلك ايضا تقديم االدعاء المدني 

للمطالبة بقيمة الشيكات يرجى تعاونك لحل المسألة بالطرق الودية. 

   دولــة فلسطيــن
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السلطة القضائية

السلطة القضائية

مذكرة دعوى صادرة عن محكمة بداية نابلس بالقضية 
المدنية رقم 2015/436 

الى المدعى عليهما مريم «خديجة» اســعد شــلبي قادوس بواسطة وكيلها عمار محمد علي سعيد 
دردوك من نابلس الجديدة وسامر عاهد فرج فقيه من عراق بورين - نابلس ومجهولو محل االقامة 
حاليــا يقتضى حضوركم الى هذه المحكمة بتاريخ 2019/9/18 الســاعة الثامنة صباحا للنظر في 
الدعوى الحقوقية رقم 2019/436 والتي اقامها عليك المدعي خالد اســعد شــلبي قادوس بواسطة 
وكيلــه المحامي ابراهيم عبد اهللا وموضوعها فســخ وابطــال وكاالت دورية ويمكنكم الحضور الى 
قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى وعمال بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية 
والتجايرة رقم 2 لســنة 2001 فانه يقتضى عليكم تقديم الئحة جوابية خالل مدة خمســة عشــر 
يوما من تاريخ تبليغكم النشر واذا لم تحضروا او ترسلوا وكيال عنكم تجرى محاكمتكم حضوريا. 

رئيس قلم حقوق محكمة بداية نابلس  

ورقة اخبار لتنفيذ حكم بالنشر في احدى الصحف المحلية  
صادر عن دائرة تنفيذ ناببلس  في الدعوى رقم 2019/5317 

المحكوم عليه شركة الدونا لتجهيز العرائس المساهمة الخصوصية، عصام عبد الرزاق اسماعيل 
عبدو هوية رقم 901552968 نابلس شارع غرناطة دوار الحسين عمارة القوقا 

رقمه 2018/1282 
تاريخه 2019/1/17 

محل صدورة محكمة صلح نابلس 
المحكوم به الحكم حســب الئحة الدعوى وتضمين المدعى عليه الرســوم والمصاريف ومبلغ 100 

دينار اتعاب محاماة 
الدائن المحكوم له شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت - جنين 

تقــرر وعمال بأحكام المادة 10 من قانون التنفيذ اشــعارك بطرح االعــالم المذكور اعاله وفي حال 
انقضاء المدة المقررة قانون في  ظرف 14 يوم اعتبارا من تاريخ تبليغك هذا االخبار دون مراجعة 
الدائرة او تنفيذ مضمون القرار المحكوم به اعاله سيتم مباشرة اجراءات التنفيذ بحقك وفقا لالصول. 

مأمور التنفيذ 

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي 

مديرية رام اهللا والبيرة 

اعالن صادر  عن اللجنة االقليمية للتخطيط والبناء 
لمحافظة رام اهللا والبيرة 

بشأن ايداع مشروع هيكلي تفصيلي لتغيير صفة االستعمال من زراعي 
خارج المخطط الهيكلي الى فلل ب للقطعة 256 وتنظيم شارع تسوية 

بعرض 3م الى 6م وتكملة تنظيم شارع بعرض 12م في حوض 8 
الجلزون من اراضي جفنا رقم المشروع 1538/61/2019 

تعلن اللجنة االقليمية لمحافظة رام اهللا والبيرة عن ايداع مشروع هيكلي 
تفصيلي لتغيير صفة االستعمال من زراعي خارج المخطط الهيكلي الى 
فلل ب للقطعة 256 حســب المخطط المصدق لبلدية ســردا - ابو قش 
والمجاورة للقطع ذوات االرقام 257 + 258 + 255 وتنظيم شارع تسوية 
بعــرض 3م الى 6م المحاذي للقطــع 259 + 246 في حوض 8 الجلزون 
وتكملة تنظيم شــارع بعــرض 12م المحاذي للقطــع ذوات االرقام 255 
+ 256 + 257 فــي حــوض 8 الجلزون من اراضي جفنا رقم المشــروع 
1538/61/2019 لالعتراضات وذلك حسب المخططات المعلنة والمودعة 
فــي مقر اللجنة المحليــة للتنظيم والبناء لبلدة جفنــا وفي مقر مديرية 
الحكــم المحلي - محافظة رام اهللا والبيرة وذلك اســتنادا للمواد 21، 20 
من قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية رقم 79 لسنة 1966 ويجوز الي 
شخص والي سلطة او مؤسسة رسمية او اهلية ممن لهم مصلحة في ذلك 
تقديم اقتراحاتهم او اعتراضاتهم على المشروع معنونة الى رئيس لجنة 
التنظيم المحلية خالل مدة ثالثين يوما من تاريخ اعالن االيداع بالجريدة 
الرسمية وجريدتين محليتين وتدعم االعتراضات او االقتراحات المقدمة 

حيثما امكن بمخططات ايضاحية ووثائق ثبوتية. 

طارق اعمير 

رئيس اللجنة االقليمية للتخطيط والبناء 

لمحافظة رام اهللا والبيرة 
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محكمة صلح رام اهللا 

الرقم: 2018/2909 مدني 

محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ - تنفيذ رقم 2019/3973 

محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ 

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر  صادرة عن محكمة صلح 
رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2018/2909 

الى المدعى عليه مجد ماهر احمد دولة ومجهول محل االقامة 
يقتضي حضورك الى محكمة صلح رام اهللا يوم 2019/10/27 الســاعة التاســعة صباحا للنظر في 
الدعوى المدنية رقم 2018/2909 التي اقامها عليك المدعية شركة كهرباء محافظة القدس - رام 
اهللا بواســطة وكيلها المحامي محمود قراعين - رام اهللا بدعوى موضوعها المطالبة بمبلغ 20648 
شيكل وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي انه وبتاريخ 2016/11/22 قام المدعى عليه من خالل 
مركبة ميكانيكية من نوع فولستر تحمل الرقم 535725 بكسر عامود ضغط عالي ملك المدعية في 
بيتونيا مفرق المدارس مما ادى التالف شبكة الكهرباء وتقطيعها وانقطاع التيار الكهربائي واضرار 
اخرى كلفت المدعية لتصليحها وقد طالبت المدعية المدعى عليه بتســديد المبلغ موضوع الدعوى 

اال انه رفض التسديد دون وجه حق او مسوغ قانوني. 
وعليه يمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى. 

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك باحدى الصحف المحلية 
عمال بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001. 

واذا لم تحضر او ترسل وكيال عنك سوف يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون. 

هيام الشيخ قاسم  

رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا  في 
الملف التنفيذي رقم 2019/3973  

الى المحكوم عليها: شركة االوائل العرب لاللمنيوم المسجلة تحت الرقم 562469288 ومنذر يوسف 
احمد شيخ امين هوية رقم 900018821 وسوسن نايف مطيع شيخ امين هوية رقم 901180521 

رام اهللا المنطقة الصناعية بجانب امين للمبويليا 
نعلمك أن المحكوم له عالء عماد حسن بدرية وكيله المحامي براء مخو 

نعلمكم ان المحكوم له بواســطة وكيلته حضر الى دائرتنا وطرح للتنفيذ شــيكات قيمتها 20000 
شيكل باالضافة الى مبلغ 210 شيكل بدل رسوم تنفيذ لذا يتوجب عليك انت و/أو من تنيب مراجعة 
دائرة التنفيذ خالل اسبوعين من نشر هذا االعالن وبعكس ذلك سيتم السير باجراء التنفيذ حضوريا 

بحقك وعلى ذلك تم اجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون. 

مأمور التنفيذ 

يحيى عطا 

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا  في 
الملف التنفيذي رقم 2019/3820  

الــى المحكــوم عليهــا: عبد المنعــم محمود عبد المنعــم ابو فرحة بيــر نباال دخلــة النبالي للبالط 
والسيراميك بجانب سوبر ماركت ابو عايد 

نعلمك ان المحكوم له عالء عماد حسن بدرية وكيله المحامي ادهم الفار 
نعلمكــم ان المحكوم له بواســطة وكيلته حضر الى دائرتنا وطرح للتنفيذ شــيكات قيمته 84290 
شيكل باالضافة الى مبلغ 857 شيكل بدل رسوم تنفيذ لذا يتوجب عليك انت و/أو من تنيب مراجعة 
دائرة التنفيذ خالل اسبوعين من نشر هذا االعالن وبعكس ذلك سيتم السير باجراء التنفيذ حضوريا 

بحقك وعلى ذلك تم اجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون. 

مأمور التنفيذ 

يحيى عطا 

التأكيد على مواجهة محاوالت تفكيك «األونروا»

القاهرة: انطالق مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين
القاهرة - الحياة الجديدة- وفا - جدد متحدثون 
التأكيد على موقف القيادة الفلسطينية، ومنظمة 
التحرير برفض كل ما يطرح من حلول وصفقات 
ال تبنى على أساس حل الدولتين وتتجاوز قرارات 
الشــرعية الدولية والتأكيد على رفض التوطين 
والوطن البديل، وذلك لمواجهة الخطة األميركية 
الهادفة إلى تفكيك وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

«األونروا».
كمــا أكــدوا فــي الجلســة االفتتاحيــة لمؤتمــر 
المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول 
العربيــة المضيفة، في دورتــه الـ102، المنعقد 
في مقــر الجامعــة العربيــة بالقاهــرة، أمس، 
ضرورة حشــد الدعم السياسي والمالي لتجديد 
والية تفويض عملها الذي سينتهي في سبتمبر 
المقبــل بأغلبية مطلقة في األمم المتحدة، بما 
يضمن الحفاظ على بقاء وجودها واســتمرارها 
فــي تقديم خدماتها لالجئين كمؤسســة اممية 
تشكل الشــاهد الحي على مأســاتهم والعنوان 
السياسي لقضيتهم في االمم المتحدة، والتأكيد 
علــى موقــف القيــادة الفلســطينية، ومنظمة 
التحرير برفص كل ما يطرح من حلول وصفقات 
ال تبنى على أساس حل الدولتين وتتجاوز قرارات 
الشــرعية الدولية والتأكيد على رفض التوطين 

والوطن البديل.
ويــرأس الوفد الفلســطيني فــي المؤتمر الذي 
يســتمر على مدار 5 أيام، رئيس دائرة شــؤون 
الالجئيــن في منظمة التحريــر أحمد أبو هولي، 
وبحضــور المدير العام لدائرة شــؤون الالجئين 
فــي منظمة التحرير أحمد حنون، وســفير دولة 
فلســطين لدى القاهــرة ومندوبهــا الدائم لدى 
الجامعة العربية السفير دياب اللوح، والمستشار 

جمانة الغول من مندوبية فلسطين لدى الجامعة 
العربية.

وأكد رئيس دائرة شــؤون الالجئين في منظمة 
التحريــر أحمــد ابو هولي على تمســك منظمة 
التحرير الفلســطينية بالقــرار 194 كحل عادل 
وشــامل لقضيــة الالجئيــن، ورفــض التوطين 
والوطن البديل الفتا الى ان التصريحات األميركية 
حــول توطيــن الالجئين فــي الــدول المضيفة 
لالجئين ونقل صالحيات االونروا اليها هي مجرد 
أوهــام ال مكان لها بين الدول العربية المضيفة 
التي اجمعت على رفض التوطين والحلول التي 

تخرج عن قرارات االمم المتحدة. 
وجــدد د. ابــو هولــي فــي كلمته أمام الجلســة 
االفتتاحيــة الجتماعــات الــدورة (102) لمؤتمــر 
المشــرفين على شؤون الفلســطينيين، تأكيده 
رفض القيادة الفلســطينية ومنظمــة التحرير 
لصفقــة القرن، الفتا إلى أن مــا تطرحه االدارة 
األميركية وحكومة االحتالل ال يعبر عن تسوية 
سياسية تســتند إلى قرارات األمم المتحدة، بل 
عن مخطط تآمري لتصفية القضية الفلسطينية.

وثمن د. ابو هولي موقف ملك األردن الملك عبد 
اهللا الثاني الذي اكد على إن القدس ومســتقبل 
فلسطين خط أحمر بالنسبة لألردن، وإن مواقف 
المملكة األردنية الهاشمية، وكل األردنيين ثابتة، 
بالنســبة للقــدس والوطــن البديــل والتوطين 
ورفض المملكة ان تكون بديال لألونروا مشــيدا 
في الوقت ذاته بموقف لبنان الرافض لتوطين أو 
إدماج الالجئين أو النازحين على أراضيه، وكذلك 
موقف سوريا الرافض لصفقة القرن األميركية.

ولفت الى ان شهر سبتمبر القادم سيشهد سلسلة 
اجتماعات تبدأ باجتمــاع للدول المانحة لألونروا 

على المستوى الوزاري في نيويورك واجتماع اخر 
في نيويورك للمجموعة +77 الصين برئاســة 
دولة فلسطين باإلضافة الى اجتماعات الجمعية 
العامة لألمــم المتحدة مؤكدا على ان هذه هذه 
االجتماعات ســتكون بمثابــة منصات مهمة ذات 
تأثير يجب اســتثمارها لحشــد الدعم السياسي 
والمالي لســد العجز المالي في ميزانيتها والذي 
يقــدر بـــ 211مليــون دوالر وتأميــن التمويــل 
المســتدام لألونــروا ولضمان تجديــد تفويض 

والية عملها حسب القرار 
302 بأغلبية مطلقة في 
لألمم  العامــة  الجمعيــة 

المتحدة.
وبدأ االجتماع بقيام مدير 
إدارة فلســطين بــوزارة 
يــة  لمصر ا جيــة  ر لخا ا
راضــي  خالــد  الســفير 
بتسليم الرئاسة لرئيس 
لفلســطيني  ا فــد  لو ا

وبالتأكيد على أهمية تقديــم الدعم والمؤازرة 
لالجئين والشعب الفلسطيني.

من جانبه، أكد السفير راضي، ضرورة عمل وكالة 
«االونروا» بشكلها الكامل في مناطق العمليات 
الخمس لخدمة الالجئين الفلسطينيين، داعيا إلى 
ضرورة العمل على تغليب المصلحة الوطنية في 
هــذه المرحلة الدقيقة وذلك لمواجهة التحديات 

الجسيمة التي تواجه القضية الفلسطينية.
وأوضح السفير راضي، أن القضية الفلسطينية 
تحتــل أولويــة هامــة فــي السياســة الخارجية 
الوصــول  وان  المصــري  والشــعب  المصريــة 
الى تحقيــق حلــم الفلســطينيين بإقامة دولة 

أبو هولي: توطين 
الالجئين الفلسطينيين 
مجرد أوهام أميركية

فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها 
القــدس الشــرقية هو هــدف لــن تتوانى مصر 
عن مساعدة أشــقائها الفلسطينيين لتحقيقه، 
مؤكدا ان مصر تؤمن بضرورة بل وحتمية إنهاء 
االنقســام الفلســطيني داعيــا كافــة الفصائل 
الفلسطينية الى تغليب المصلحة الوطنية العليا 
إلنهاء كافة الخالفات وتخطي المعوقات والعقبات 
التي تشــوب إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة 

وإعادة الوحدة الفلسطينية.
يشــار إلى أن جدول أعمال هذه الدورة يشــمل: 
مجمل تطورات القضية الفلسطينية على رأسها 
ملــف الالجئين، واالونــروا وتجديــد تفويضها، 

ومتابعة تطــورات االنتفاضة ودعمهــا والتأكيد 
علــى عروبة القدس واالســتيطان اإلســرائيلي 
والهجــرة اليهوديــة، وجدار الفصــل العنصري، 
وقضية الالجئين وتطوراتها، ونشاطات األونروا، 
األراضــي  فــي  والتنميــة  الماليــة  وأوضاعهــا 
الفلسطينية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني 

في نضاله ضد االحتالل.
ويشــارك في هــذا المؤتمر ممثلــون عن الدول 
العربيــة المضيفة لالجئيــن، ومنظمة المؤتمر 
الــدول  لجامعــة  العامــة  واألمانــة  اإلســالمي، 
العربيــة، والمنظمــة العربية للعلــوم والثقافة 
«األلكسو»، والمنظمة اإلسالمية للعلوم والثقافة 
«األيسيسكو»، حيث إن توصيات المؤتمر سيتم 
عرضهــا علــى مجلــس وزراء الخارجيــة العرب 
المقبــل الــذي ســيعقد فــي الجامعــة العربية 

بالقاهرة.

«القدس المفتوحة» تنهي استعداداتها لتخريج الفوج الـ 22
رام اهللا - الحيــاة الجديــدة - أنهــت جامعــة القــدس المفتوحة 
اســتعداداتها إلطالق حفــالت تخريج الفوج الـــ 22 «فوج اإلرادة 
والصمود»، الذي سيكون باكورته حفل تكريم الطلبة المتفوقين 
من أوائل التخصصات في مختلف فروع الجامعة، في مسرح الهالل 

األحمر الفلسطيني بمدينة البيرة األربعاء 17/ 7/ 2019.
وينظم الحفل برعاية الرئيس محمود عباس. وســتعقد حفالت 
التخريج للفروع كافة على مدار أيام السبت واألحد واإلثنين -20

22/7/2019-21، يتخللها تـخريج طلبة الفوج الثاني والعشرين 
البالغ عددهم نحو (9800) طالب وطالبة، كل في فرعه التعليمي.

وقال رئيس الجامعة د. يونس عمرو: إن الجامعة آثرت أن تطلق 
اســم «اإلرادة والصمود» على فوجها الثاني والعشرين انسجاماً 
مع الحالة الوطنية العامة بالصمود أمام ما يسمى بصفقة القرن 

والتحديات التي تواجه قيادتنا وشعبنا الفلسطيني.
وأكــد عمرو على وقوف الجامعة، رئاســة وعاملين وطلبة، بكل 
كوادرهــا األكاديمية واإلدارية خلف القيادة الفلســطينية وعلى 
رأســها الرئيس محمود عبــاس في معركته للدفــاع عن حقوق 

شعبنا الفلسطيني.
وقــال رئيس اللجنة المركزية لحفالت التخريج، مســاعد رئيس 
الجامعــة لشــؤون الطلبة أ. د. محمد شــاهين، إن حفل التكريم 
المركزي ألوائل الخريجين سيكرم فيه (158) خريجاً وخريجة من 
أوائل التخصصات على مستوى الجامعة من درجة البكالوريوس، 
إضافة إلى تخريج الفوج الثاني من طلبة الماجستير في برنامجي 
اإلرشاد النفسي والتربوي، واللغة العربية وآدابها، البالغ عددهم 
نحو (40) خريجاً وخريجة. وكذل سيتم تكريم الخريجين األوائل 

مــن برنامــج تعليم األســرى داخل ســجون االحتــالل، وتكريم 
المؤسســات والشــخصيات الداعمة للجامعة. وأضاف شاهين أن 
الجامعة ســتخرج الدفعة األولى من برنامج تعليم األسرى داخل 
الســجون اإلسرائيلية، المنفذ بالشراكة مع هيئة شؤون األسرى 
والمحررين، تحت إشــراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 
في ســجون: ريمون، والنقب، وجلبوع، ونفحة، وعسقالن، البالغ 
عددهــم (93) خريجــاً، من خالل حفلينِ خاصين، ســيعقد األول 
على مسرح «فرع نابلس» بتاريخ 22/7/2019، لخريجي البرنامج 
من محافظات شــمال ووسط الضفة، البالغ عددهم (62) خريجاً 
أســيراً، والثاني في مســرح «فرع الخليل» بتاريخ 24/7/2019، 
لخريجــي البرنامج من محافظات جنوب الضفــة، البالغ عددهم 

(31) خريجاً أسيراً.

«التنمية االجتماعية» تنظم ورشة
في رام اهللا حول مخاطر المخدرات 

رام اهللا - الحيــاة الجديــدة - نظمــت دائــرة المخــدرات بــوزارة التنمية 
االجتماعيــة، أمس، لقاًء توعويــاً حول آلية الوقاية من مخاطر المخدرات 
والجرائم االلكترونية، بالتعاون مع شرطة محافظة رام اهللا، وأقيم اللقاء 
فــي جمعية اللد االجتماعية اســتهدف اللقاء عددا مــن االمهات.  وتناول 
اللقاء التعريف بأنواع المخدرات المنتشرة، وآلية الوقاية منها، والتعريف 
بمفهوم الجرائم االلكترونية والوقاية منها، وقانون الجرائم االلكترونية.  
واســتعرضت رئيس قســم المخدرات ايمان عدوي الخدمات التي تقدمها 
الوزارة في مجال العالج والتوعية وأشكال التعاون مع المؤسسات العاملة 
في المجال والدور الوقائي للوزارة في مكافحة آفة المخدرات، حيث تفرد 
الوزارة مســاحة مهمة في إســتراتجيتها ألجل الرعايــة االجتماعية التي 
تندرج تحتها قضية المخدرات، بالشــراكة مــع وزارة الصحة التي تتولى 
الدور العالجي من هذه اآلفة. وأكدت عدوي على الدور المهم الذي تلعبه 
الــوزارة مــن اجل حماية الفئات الضعيفة والمهمشــة في المجتمع فهذه 
الفئات مؤهلة أن تقع في مستنقع المخدرات، حيث يقع ذلك ضمن رؤية 
الوزارة للمساهمة الفاعلة في بناء مجتمع فلسطيني يتحقق فيه الرفاه 
والنمو والحياة الكريمة لجميع فئاته وشرائحه. وأكد النقيب محمد نمورة 
مــن دائــرة النوع االجتماعي في مديرية شــرطة رام اهللا على الجاهزية 
العالية لجهاز الشرطة الفلسطينية للوقاية من ظاهرة المخدرات والجرائم 
االلكترونية، واالستعداد التام للتعاون مع كافة الشركاء للوقاية من هذه 

الظواهر التي تمس االمن االجتماعي للمجتمع الفلسطيني.


