
أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة االحد 62019/6/16

دولة فلســــــطين
السـلطة القضــائـيـة

تبليغ بالنشر خالصة حكم في القضية الجزائية رقم )2019/52(صلح بيت لحم
إلى المتهم عبد الهادي محمد س���عيد ابو شعيره من بيت لحم سابقا و مجهول محل االقامة 

حاليا.
نعلمك���م بأنه قد صدر ضدك بتاري���خ 2019/2/7 حكما غيابيا قاب���ال لالعتراض في الدعوى 
الجزائي���ة المرقوم���ة اعاله والمقام���ة ضدك من الح���ق العام والمتضم���ن ادانتك بالتهمة 
المس���ندة اليك وهي اصدار شيك بدون رصيد خالفا للمادة 421 من قانون العقوبات لسنة 
1960  والحكم عليك تبعا لذلك بالحبس مدة ثالثة اشهر، وعليه تم تبليغك خالصة الحكم 

بواسطة النشر وذلك حسب االصول والقانون.
عيسى الشيخ درة
رئيس قلم محكمة صلح بيت لحم

دولة فلســــــطين
السـلطة القضــائـيـة

تبليغ بالنشر خالصة حكم في القضية الجزائية رقم )2019/1028(صلح بيت لحم

إل���ى المتهم عبد الرحيم يوس���ف محم���د يغمور من بيت لحم س���ابقا و مجهول محل 

االقامة حاليا.

نعلمك���م بأنه قد ص���در ضدك بتاري���خ 2019/4/30 حكما غيابيا قاب���ال لالعتراض في 

الدعوى الجزائي���ة المرقومة اعاله والمقامة ضدك من الح���ق العام والمتضمن ادانتك 

بالتهمة المس���ندة اليك وهي اصدار ش���يك بدون رصيد خالفا للمادة 421 من قانون 

العقوبات لس���نة 1960  والحكم عليك تبعا لذلك بالحبس مدة ثالثة اش���هر، وعليه تم 

تبليغك خالصة الحكم بواسطة النشر وذلك حسب االصول والقانون.
عيسى الشيخ درة
رئيس قلم محكمة صلح بيت لحم

دولة فلســــــطين
السـلطة القضــائـيـة

تبليغ بواسطة النشر

صادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها االستئنافية في القضية استئناف جزاء رقم 2019/95.
إلى المس���تأنف ضدها )المدعى عليها بالحق المدني( ميرفت جمال انطون قمصية من بيت 
ساحور، نعلمك بان المست��أنفة )المدعية بالحق المدني( جيهان معروف عبد القادر علوش 
عن ابنها القاصر مجد ناصر س���يد احمد من بيت لحم قد أقامت ضدك دعوى استئناف جزاء 
موضوعها القرار الصادر عن محكمة صل���ح بيت لحم في الدعوى الجزائية رقم 2016/4857 

بتاريخ 2019/2/17 والقاضي بعدم قبول الدعوى لعدم االختصاص.
و بناء عليه تقرر تبليغك موعد الجلس���ة المحدد يوم الخميس 2018/9/5 في احدى الصحف 
المحلية وعلى لوحة إعالنات المحكمة وبااللصاق على اخر مكان اقامة حسب القانون، و عليك 
مراجعة قلم محكمة بداية بيت لحم بصفتها االستئنافية أو إرسال وكياًل عنك وبعكس ذلك 

ستجري محاكمتك حسب األصول والقانون.
رنا جبران
رئيس قلم الجزاء في
 محكمة بداية بيت لحم

دولة فلســــــطين
السـلطة القضــائـيـة

مذكرة تبليغ مشتكي بالنشر

صادرة عن محكمة صلح رام الله  في الدعوى الجزائية رقم 2019/1277 جزاء صلح رام الله

المشتكي : ابراهيم حسن ابراهيم القيسي / طولكرم – حارة السالم.
 يقتضى حضوركم إلى محكمة صلح رام الله  في 2019/09/05  للنظر في الدعوى الجزائية 
رق���م )2019/1277( والتي اقمتها على أش���رف ماجد محمد قنديل، والتي موضوعها اصدار 
ش���يك ب���دون رصيد خالفًا للمادة 421 م���ن قانون العقوبات رقم 16 لس���نة 1960 المعدلة 
بموجب االمر العس���كري 890 لس���نة 1981  لذا يتوجب عليكم الحض���ور للمحكمة بتاريخ 
2019/09/05 للس���ير بالدعوى حسب االصول وبخالف ذلك س���يجري السير بحقكم حسب 

االصول والقانون.
وإذا لم تحضر سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون . 

مع االحترام
عبد الله الخطيب

  رئيس قلم محكمة صلح رام الله 

دولة فلســــــطين
السـلطة القضــائـيـة

تبليغ بواسطة النشر

صادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها االستئنافية في القضية استئناف جزاء 
رقم 2019/96.

إلى المستأنف ضدها ميرفت جمال انطون قمصية من بيت ساحور، نعلمك بان المست��أنف 
الحق العام قد أقام ضدك دعوى اس���تئناف جزاء موضوعها القرار الصادر عن محكمة صلح 
بي���ت لحم في الدعوى الجزائية رق���م 2016/4857 بتاريخ 2019/2/17 والقاضي بعدم قبول 

الدعوى لعدم االختصاص.
و بناء عليه تقرر تبليغك موعد الجلس���ة المحدد يوم الخميس 2018/9/5 في احدى الصحف 
المحلية وعلى لوحة إعالنات المحكمة وبااللصاق على اخر مكان اقامة حسب القانون، و عليك 
مراجعة قلم محكمة بداية بيت لحم بصفتها االستئنافية أو إرسال وكياًل عنك وبعكس ذلك 

ستجري محاكمتك حسب األصول والقانون.
رنا جبران
رئيس قلم الجزاء في
 محكمة بداية بيت لحم 

دولة فلســــــطين
السـلطة القضــائـيـة

مذكرة تبليغ متهم  موعد الجلسة بالنشر

صادرة عن محكمة صلح رام الله  في الدعوى الجزائية رقم 2015/3278 جزاء صلح رام الله

المتهم: محمد عبد اللطيف سليم بسطامي / رام الله – عين مصباح.
 يقتض���ى حضوركم إلى محكمة صل���ح رام الله  ف���ي 2019/09/17 للنظر في الدعوى 
الجزائي���ة رق���م )2015/3278( والتي اقامه���ا عليك محمد أحمد صالح قاس���م، والتي 
موضوعه���ا اتالف مال الغير خالفا للمادة 445 ع لس���نة 60 لذا يتوجب عليك الحضور 
للمحكمة بتاريخ 2019/09/17 للس���ير بالدعوى حس���ب االصول وبخالف ذلك سيجري 

السير بحقكم حسب االصول والقانون.
وإذا لم تحضر سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون . 

مع االحترام
عبد الله الخطيب
رئيس قلم محكمة صلح رام الله

دولة فلســــــطين
السـلطة القضــائـيـة

مذكرة تبليغ متهم  موعد الجلسة بالنشر

صادرة عن محكمة صلح رام الله  في الدعوى الجزائية رقم 2018/5206 جزاء صلح رام الله
المتهم:  رأفت ياسر موسى عبيد / القدس – كفر عقب.

يقتضى حضوركم إلى محكمة صل���ح رام الله  في 2019/09/16 للنظر في الدعوى الجزائية 
رقم )2018/5206( والتي اقامها عليك هيثم محمد عبد العزيز دار يعقوب، والتي موضوعها 
اصدار شيك بدون رصيد خالفًا للمادة 421 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المعدلة 
بموجب االمر العس���كري 890 لس���نة 1981 ل���ذا يتوجب عليكم الحض���ور للمحكمة بتاريخ 
2019/09/16 للس���ير بالدعوى حسب االصول وبخالف ذلك س���يجري السير بحقكم حسب 

االصول والقانون.
وإذا لم تحضر سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون . 

مع االحترام
عبد الله الخطيب
رئيس قلم محكمة صلح رام الله 

دولة فلســــــطين
السـلطة القضــائـيـة

تبليغ موعد جلسة في القضية الرقم: 2019/342

إلى المتهمة:منى عبد الجواد علي منصور/ حلحول–الكمب ومجهولة مكان االقامة حاليا
يقتضى حض���ورك إلى محكمة صلح حلح���ول الموقرة يوم األربع���اء الموافق 2019/06/26 
الس���اعة التاسعة صباحا لحضور جلس���ة المحاكمة المقررة بحقك في القضية الجزائية رقم 
2019/342 والتي موضوعها إصدار شيك بدون رصيد خالفا للمادة 421 من قانون العقوبات 
رقم 16 لس���نة 1960 المعدلة بموجب األمر العس���كري 890 لسنة 1981، والمقدمة من قبل 

المشتكي معين عيسى موسى كركي، وبخالف ذلك يجرى محاكمتك غيابيا.

رئيس قلم محكمة صلح حلحول

علي مراعبة

دولة فلســــــطين
السـلطة القضــائـيـة

تبليغ بالنشر ـــ موعد جلسة في القضية الرقم: 2019/346
إلى المتهم:محمد ج���ودات محمد جرادات/ حلحول–س���عير-رأس العاروض ومجهول مكان 

االقامة حاليا
يقتضى حض���ورك إلى محكمة صلح حلح���ول الموقرة يوم األربع���اء الموافق 2019/06/26 
الس���اعة التاسعة صباحا لحضور جلس���ة المحاكمة المقررة بحقك في القضية الجزائية رقم 
2019/346 والتي موضوعها إصدار شيك بدون رصيد خالفا للمادة 421 من قانون العقوبات 
رقم 16 لس���نة 1960 المعدلة بموجب األمر العس���كري 890 لسنة 1981، والمقدمة من قبل 

المشتكي صهيب سعيد محمد تكروري، وبخالف ذلك يجرى محاكمتك غيابيا.
رئيس قلم محكمة صلح حلحول
علي مراعبة

دولة فلســــــطين
السـلطة القضــائـيـة

تبليغ موعد جلسة صادره عن محكمة صلح حلحول في القضية رقم 2019/344
إلى المتهم:إبراهيم حسن إبراهيم أبو عياش/ الخليل–بيت أمر ومجهول مكان االقامة حاليا

يقتضى حض���ورك إلى محكمة صلح حلح���ول الموقرة يوم األربع���اء الموافق 2019/06/26 

الس���اعة التاسعة صباحا لحضور جلس���ة المحاكمة المقررة بحقك في القضية الجزائية رقم 

2019/344 والتي موضوعها إصدار شيك بدون رصيد خالفا للمادة 421 من قانون العقوبات 

رقم 16 لس���نة 1960 المعدلة بموجب األمر العس���كري 890 لسنة 1981، والمقدمة من قبل 

المشتكي غسان عابد عبد الهادي سمامجة، وبخالف ذلك يجرى محاكمتك غيابيا.
رئيس قلم محكمة صلح حلحول
علي مراعبة

دولة فلســــــطين
السـلطة القضــائـيـة

تبليغ موعد جلسة صادره عن محكمة صلح حلحول في القضية 2019/360
إلى المتهم: محمود أحمد محمد العكل/ الخليل-بيت أوال بالقرب من محالت كمال البش���يتي 

ومجهول مكان االقامة حاليا
 2019/06/26 يقتضى حض���ورك إلى محكمة صلح حلح���ول الموقرة يوم األ
الس���اعة التاسعة صباحا لحضور جلس���ة المحاكمة المقررة بحقك في القضية الجزائية رقم 
2019/360 والتي موضوعها إصدار شيك بدون رصيد خالفا للمادة 421 من قانون العقوبات 
رقم 16 لس���نة 1960 المعدلة بموجب األمر العس���كري 890 لسنة 1981، والمقدمة من قبل 

المشتكي نادر محمد محمود مصطفى برقان، وبخالف ذلك يجرى محاكمتك غيابيا.

رئيس قلم محكمة صلح حلحول

علي مراعبة

دولة فلســــــطين
السـلطة القضــائـيـة

قرار   إمهال

صادر عن محكمة بداية الخليل

جناية رقم: 2019/40
إلى المته�م:   فريد فضل محمد ابو مياله هويه رقم 850552357 / الخليل حارة ابو اسنينة
   يقتضي عليك تس���ليم نفس���ك إلى الس���لطات القضائية خالل مدة عشرة أيام من تاريخ 
تبلغك قرار اإلمهال بالطريقة المبينة وذلك في القضية الجنائية ذات الرقم أعاله والمقامة 
عليك من قبل الحق العام عن تهمة الس���رقة باالش���تراك خالفًا للمادة 404 فقرة 1 والمادة 
76 من قانون العقوبات رقم 16 لس���نة 1960، وأمر بالقبض عليك من قبل مأموري الضابطة 
العدلية وتسليم نفس���ك إلى القضاء وعلى كل من يعلم مكان وجود المتهم المذكور أعاله 
اإلخبار عنه، وإذا لم تقوم بتسليم نفسك خالل المدة المذكورة أعاله تعد فار من وجه العدالة 
القضائي���ة، وخ���الل المدة المذكورة أعاله س���تجري محاكمتك غيابيا كمته���م 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 

إعالنات المحكمة وعلى آخر مكان إقامة للمتهم، علمًا بأن القض���ية معينة في 2019/9/3.

القاضي جمال شديد

رئيس هيئة الجنايات

دولة فلســــــطين
السـلطة القضــائـيـة

تبـليـغ الئحة استئناف وموعد جلسـة

في االستئناف الجزائي رقم 2018/461
إلى المستأنف ضده: محمد محمود عبد الفتاح نمر / اذنا واد عزيز هويه رقم 905623849.

يقتض���ي حض���ورك إلى محكمة بداي���ة الخليل الموق���رة بصفتها اإلس���تئنافية يوم 

2019/7/11  للنظ���ر في االس���تئناف الجزائي رقم 2018/461 وال���ذي موضوعه القرار 

الصادر عن محكمة صلح دورا بتاريخ 2018/9/23 في القضية الجزائية رقم 2017/102 

صل���ح دورا والقاضي ببراءة المتهم لعدم كفاية االدل���ة. لذلك يتوجب عليكم الحضور 

ف���ي الموعد المح���دد وعمال بأحكام الم���ادة 20 من قانون أص���ول المحاكمات المدنية 

والتجارية رقم )2( لس���نة 2001 جرى تبلغك هذا االعالن بواس���طة النش���ر في احدى 

الصحف المحلية والتعليق وااللصاق على لوحة اعالنات المحكمة وعلى آخر مكان إقامة، 

وبعكس ذلك تجرى محاكمتك حضوريا.

وتقبلوا فائق االحترام 

رئيس قلم   

محمد خالف

دولة فلســــــطين
السـلطة القضــائـيـة

قرار   إمهال

صادر عن محكمة بداية الخليل جناية رقم: 2019/41

إلى المته�م: فريد فضل محمد ابو مياله هويه رقم 850552357 / الخليل حارة ابو اسنينة

   يقتضي عليك تس���ليم نفس���ك إلى الس���لطات القضائية خالل مدة عشرة أيام من تاريخ 

تبلغك قرار اإلمهال بالطريقة المبينة وذلك في القضية الجنائية ذات الرقم أعاله والمقامة 

عليك من قبل الحق العام عن تهمة الس���رقة باالش���تراك خالفًا للمادة 404 فقرة 1 والمادة 

76 من قانون العقوبات رقم 16 لس���نة 1960، وأمر بالقبض عليك من قبل مأموري الضابطة 

العدلية وتسليم نفس���ك إلى القضاء وعلى كل من يعلم مكان وجود المتهم المذكور أعاله 

اإلخبار عنه، وإذا لم تقوم بتسليم نفسك خالل المدة المذكورة أعاله تعد فار من وجه العدالة 

القضائي���ة، وخ���الل المدة المذكورة أعاله س���تجري محاكمتك غيابيا كمته���م 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 

إعالنات المحكمة وعلى آخر مكان إقامة للمتهم، علمًا بأن القض���ية معينة في 2019/9/3.
 القاضي جمال شديد
رئيس هيئة الجنايات

دولة فلســــــطين
السـلطة القضــائـيـة

قرار   إمهال

صادر عن محكمة بداية الخليل جناية رقم: 2019/42

إلى المته�م: فريد فضل محمد ابو مياله هويه رقم 850552357 / الخليل حارة ابو اسنينة
   يقتضي عليك تس���ليم نفس���ك إلى الس���لطات القضائية خالل مدة عشرة أيام من تاريخ 
تبلغك قرار اإلمهال بالطريقة المبينة وذلك في القضية الجنائية ذات الرقم أعاله والمقامة 
عليك من قبل الحق العام عن تهمة الس���رقة باالش���تراك خالفًا للمادة 404 فقرة 1 والمادة 
76 من قانون العقوبات رقم 16 لس���نة 1960، وأمر بالقبض عليك من قبل مأموري الضابطة 
العدلية وتسليم نفس���ك إلى القضاء وعلى كل من يعلم مكان وجود المتهم المذكور أعاله 
اإلخبار عنه، وإذا لم تقوم بتسليم نفسك خالل المدة المذكورة أعاله تعد فار من وجه العدالة 
القضائي���ة، وخ���الل المدة المذكورة أعاله س���تجري محاكمتك غيابيا كمته���م 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 

إعالنات المحكمة وعلى آخر مكان إقامة للمتهم، علمًا بأن القض���ية معينة في 2019/9/3.

القاضي جمال شديد

رئيس هيئة الجنايات

دولة فلســــــطين
السـلطة القضــائـيـة

قرار   إمهال

صادر عن محكمة بداية الخليل

جناية رقم: 2019/43
إلى المته�م: طارق خالد كامل البالصي/حلحول العروب هويه رقم 913253407 

   يقتضي عليك تس���ليم نفس���ك إلى الس���لطات القضائية خالل مدة عشرة أيام من تاريخ 
تبلغك قرار اإلمهال بالطريقة المبينة وذلك في القضية الجنائية ذات الرقم أعاله والمقامة 
علي���ك من قبل الحق العام عن تهمة ش���راء وبيع مال مس���روق تحصل م���ن جناية والدليل 
التوس���ط في ذلك مع علمه بحصول تلك الجريمة خالف���ا للمادة 3/412 من قانون العقوبات 
رقم 16 لس���نة 1960، وأمر بالقبض عليك من قبل مأموري الضابطة العدلية وتسليم نفسك 
إل���ى القضاء وعلى كل من يعلم مكان وجود المتهم المذكور أعاله اإلخبار عنه، وإذا لم تقوم 
بتسليم نفسك خالل المدة المذكورة أعاله تعد فار من وجه العدالة القضائية، وخالل المدة 
المذكورة أعاله س���تجري محاكمتك غيابيا كمتهم فار من وج���ه 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 إعالنات المحكمة وعلى آخر 

مكان إقامة للمتهم، علمًا بأن القض���ية معينة في 2019/9/3.
القاضي جمال شديد
رئيس هيئة الجنايات

إطالق دليل منشورات جامعة بيرزيت

رام الل���ه - "األيام": أطلقت وحدة النش���ر الجامعي بجامعة 
بيرزيت، أمس، دليل منش���ورات الجامع���ة الذي يوثق تجربة 
إنتاج المعرفة الخطية في الجامعة منذ عقود )1975 – 2018(. 
جاء ذلك خالل لقاء رئيس الجامع���ة عبد اللطيف أبو حجلة 
فريق إعداد الدلي���ل، وفريق وحدة النش���ر الجامعي، وفريق 

مكتب نائب الرئيس للشؤون المجتمعية. 
وقال أب���و حجلة: "الدليل بداية ويجب االس���تمرار ومراكمة 
العمل لتوثيق تاريخ جامعة بيرزيت بالمنش���ورات المطبوعة 
والتسجيالت الصوتية والمرئية، من خالل تعزيز التعاون مع 

كافة األقسام والدوائر والوحدات في الجامعة".
من جهته، أكد نائب رئيس الجامعة للش���ؤون المجتمعية، 
عاصم خليل، ضرورة تعزيز نموذج عمل وحدة النشر الجامعي 
في إصدار دليل المنش���ورات بالجامعة الذي استغرق العمل 
عليه 7 أش���هر، الفتًا إلى أن الدليل يمثل الخطوة األولى، وأن 
العمل س���ينصب في المرحلة المقبلة عل���ى مواصلة التطور 
ومراكمة اإلنجازات، وصواًل لوضع "بيرزيت" في ريادة النش���ر 
الجامع���ي األكاديمي، وق���ال: إن من عملوا وأس���هموا بإعداد 
الدليل يمثلون مجتمع الجامعة بمختلف أطيافه، أكاديميين 

وإداريين وطلبة.
وقدم منس���ق وحدة النش���ر الجامعي رش���اد توام نبذة عن 
الدليل ومنهجي���ة إعداده، والتحديات الت���ي واجهت فريق 
العمل، مبينًا أن ما ص���در هو الطبعة األولى من الدليل، وتقع 
في 232 صفحة وتوثق لما مجموعه 624 منش���ورًا صدرت عن 
وح���دات الجامعة األكاديمية المختلف���ة )المعاهد والمراكز، 

الكليات، ووحدات الجامعة البحثية األخرى(. 
وأشار إلى أن العمل على الدليل ترافق مع مخرج آخر ال يقل 
أهمية عنه وهو قاع���دة البيانات التي تحتوي على معلومات 
أكثر تفصيلية، موضحًا أن تلك القاعدة قابلة للتطور وسيتم 
االس���تفادة منها في إعداد نس���خة أكثر تط���ورًا من الدليل 

وإدارة وتوزيع منشورات الجامعة. 
وق���ال: الوحدة ال تدعي ش���مول الطبعة األول���ى من الدليل 
لجميع منش���ورات الجامعة، بل ربما هنالك بعض المنشورات 
النافذة كليًا، ما جعل من المتعذر االطالع عليها. وبالتالي فإن 
الوحدة توجه دعوة لمجتمع الجامع���ة وأصدقائها للتواصل 
معها؛ للفت انتباهها لمنشورات أخرى ربما غفلت عنها هذه 

الطبعة، فيجري توثيقها في طبعة قادمة.

مشاركون في إطالق الدليل.

ورشة في بيت لحم تناقش دور الشباب بمواجهة التحديات
بيت لحم – حس���ن عب���د الجواد: عقد مجلس ش���بابي 
محافظ���ة بي���ت لحم، وبالش���راكة مع مؤسس���ة ملتقى 
الطلبة ورش���ة عمل بعنوان "دور الش���باب في مواجهة 
التحديات التي تواجه الش���عب الفلس���طيني بما فيها 

صفقة القرن".
وحضر الورش���ة وفد عن محافظة بي���ت لحم وفصائل 

منظمة التحرير، وعدد من النشطاء الشباب.
ونوه المدير التنفيذي لمؤسسة ملتقى الطلبة هشام 
الهندي بدور مجلس شبابي المحافظة في وقوفهم ضد 

صفقة القرن ومواجهتها شبابيًا وتسليط الضوء عليها.
وأك���د محم���د الجعفري الممث���ل ع���ن محافظة بيت 
لح���م وفصائ���ل منظمة التحري���ر أهمية دور الش���باب 
ف���ي مواجه���ة كافة التحدي���ات التي تواجه الش���عب 

الفلسطيني ورفض صفقة القرن جملة وتفصيال.
وأك���د المش���اركون تأييدهم للقيادة ف���ي مواجهة 
صفقة الق���رن، والدع���وة للعمل على إنهاء االنقس���ام 
السياس���ي وتوحد الشعب الفلسطيني في كافة أماكن 

تواجده لمواجهة تحديات المرحلة.

"أوقاف القدس" تنفي 
إلغاء مهام األئمة الراتبين 

بُمصليات "األقصى"
القدس - "وفا": نفت دائرة األوقاف 
إلغاء  االس���المية في القدس، أمس، 
مهام األئم���ة الراتبين في مصليات 
المس���جد األقصى المبارك، ووصفت 
الخب���ر ب�"الع���اري ع���ن الصحة جملة 

وتفصياًل".
ونفى مدير عام األوقاف االس���المية 
وشؤون المسجد األقصى المبارك عزام 
الخطيب التميمي ف���ي تصريح ل�"وفا" 
الخبر، قائال: إن���ه "ال يمكن إلغاء اإلمام 

الراتب وهذا افتراء على األوقاف".
وأكد مدير المس���جد األقصى عمر 
الكس���واني عدم صحة ه���ذه األنباء، 
وان االوقاف االس���المية في القدس 
االقص���ى  المس���جد  عل���ى  تحاف���ظ 
المب���ارك، وتتخ���ذ م���ن المصلي���ن 
له���ا  واقي���ا  درع���ا  والمقدس���يين 

وللمسجد االقصى المبارك.

مجلس أمناء "القدس 
المفتوحة" يعقد 
جلسته السابعة

رام الل���ه - "األي���ام": عق���د مجلس 
أمن���اء جامع���ة الق���دس المفتوحة، 
أمس، جلس���ته الس���ابعة في دورته 
الحالية، وذلك بمقر الجامعة في رام 
الل���ه، وعبر نظام الرب���ط التلفزيوني 

"الفيديو كونفرنس" مع قطاع غزة.
وتناول جدول أعمال الجلسة، التي 
افتتحها رئيس المجلس المهندس 
عدنان سمارة، مجموعة من المواضيع 
الحيوية، وعلى رأسها مناقشة أوضاع 
جامع���ة القدس المفتوح���ة، بما في 
ذلك إنجازاتها في مش���اريع المباني 
المملوكة، وإق���رار بعض التعديالت 
عل���ى عدد م���ن المناص���ب اإلدارية، 
وع���رض نتائ���ج الخط���ة التطويرية 
الثالثية )2016-2018(، وافتتاح فروع 

للجامعة خارج فلسطين.

  تقرير: تصاعد الهجوم االستيطاني 
 بالخليل وهدم منازل بالجملة في القدس

رام الله - "األيام": قال المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان، 
التاب���ع لمنظم���ة التحرير، في تقريره األس���بوعي، أم���س: إن حكومة االحتالل 
تمضي في مخططاتها االس���تيطانية وأطماعها التوسعية القديمة والجديدة 
ف���ي الضف���ة، التي تعتبره���ا حكومات االحت���الل المتعاقبة قلب مش���روعها 

االستيطاني.
وأش���ار التقرير إلى أن حكومة االحتالل تعمل لي���ل نهار، في العلن والخفاء، 
بالقوة وبالحيلة، لالس���تيالء على المزيد من أراضي الضفة، التي باتت تسيطر 
فيها الكتل االس���تيطانية وامتداداتها في البؤر االستيطانية المنتشرة على 
رؤوس التالل والجبال، على مس���احات آخذة في التوس���ع واالزدياد على حساب 

الممتلكات الخاصة للمواطنين.
 بذريعة 

ً
وأضاف: ازدادت نس���بة األراضي المصادرة بدرجة عالي���ة جدًا، مرة

االس���تيطان، وأخرى بس���بب جدار الضم والتوس���ع وغيرها لحاجات عسكرية 
وضرورات أمنية وتس���هيالت معيشية للمس���توطنين، حيث أخطرت سلطات 
االحتالل، وما يس���مى "مس���ؤول أمالك الغائبين"، مؤخرًا بمصادرة ووضع اليد 
على أراض تبلغ مس���احتها حوالى 4800 دونم، تقع في بلدتي يطا وبني نعيم 
بمحافظة الخليل؛ بهدف التوس���ع االس���تيطاني، وأمهلت س���لطات االحتالل 
أصحاب األراضي 45 يومًا لالعتراض بدءًا من تاريخ 25/ 5 للحوض الطبيعي رقم 

)9(، الذي يشمل أراضي تابعة لمدينة الخليل وبلدتي بني نعيم ويطا. 
وأوضح التقرير أن لجنة إعمار الخليل كش���فت عن شروع المستوطنين ببناء 
بؤرة استيطانية جديدة على قطعة أرض خلف سوق الذهب المغلق في البلدة 
القديم���ة بمدينة الخليل، إضافة إلى ترميم مرافق تابعة لمحطة وقود ش���ارع 
الش���هداء، والمعروف���ة ب� "كازية الجعب���ري"، حيث جاء بناء ه���ذه البؤرة التي 
تتكون من وحدتين اس���تيطانيتين بعد أقل من أس���بوعين على التعدي الذي 
قام به المستوطنون على ممتلكات محطة وقود شارع الشهداء المغلقة، حيث 
ب���دأت أعمال ترميم لمرافق المحطة، ورصف س���احتها بالبالط، وإقامة س���ياج 
مرتف���ع من القصب المرصوص على محيطها، ليخفي عن األعين ما يجري خلفه 

من أعمال بناء وتوسع استيطاني.

وحس����ب التقرير، تتواصل ف����ي محافظ����ات الضفة األخرى عملي����ات مصادرة 
األراضي لصالح التوسع االستيطاني في المستوطنات كما في البؤر االستيطانية، 
التي أخذت تتحول إلى مس����توطنات رس����مية أو أحياء في مس����توطنات قائمة. 
"فقد ش����رعت آليات االحت����الل بتجريف أراض زراعي����ة ذات ملكية خاصة، ووضع 
كرفانات في منطقة تس����مى "أبو العوف" المهددة بالمصادرة في س����نجل، لمد 
خطوط ش����بكة مياه جديدة تربط بين البؤرتين االستيطانيتين "جفعات هرئيل" 
و"هرواه" مع مس����توطنتي "ش����يلو" و"معاليه ليبونا" إلى جانب معسكر للجيش 
قري����ب من المنطقة. وخطورة مد خطوط ش����بكات المياه بين المس����توطنات غير 
الش����رعية واضحة، فمثل هذا المشروع سوف يقود إلى ترسيم طرق استيطانية، 
وم����ن المحتمل أن يكون مقدمة إلقامة بؤرة اس����تيطانية جديدة في المنطقة، أو 
قد يس����هم بتوسعة البؤر االس����تيطانية هناك لربطها بالمستوطنات المحيطة. 
وتقدر مساحة األراضي المهددة بالمصادرة نتيجة هذا المشروع ب� 5 آالف دونم، 

كلها أراض ذات ملكية خاصة. 
وق���ال التقري���ر: إن مخطط تفريغ القدس من الفلس���طينيين واس���تهداف 
الوجود المس���يحي في المدينة المقدس���ة، وانس���جامًا مع مخط���ط االحتالل 
لتهجير وتش���ريد المقدس���يين مع إح���الل اليهود والمس���توطنين بالمكان، 
صادق���ت المحكمة العليا اإلس���رائيلية على بيع ثالثة عقارات للكنيس���ة في 
البلدة القديمة بالقدس المحتلة لجمعية "عطيريت كوهانيم" االس���تيطانية، 

بعد أن رفضت التماسًا تقدمت به الكنيسة األرثوذكسية.
ولف���ت التقرير إلى أن مجزرة هدم منازل والمنش���آت ف���ي القدس تتواصل 
بعد أن قررت محكمة االحتالل هدم 15 بناية س���كنية تضم 100 شقة سكنية 
بمنطقة وادي الحمص في صور باهر جنوب المسجد األقصى بذريعة قربها من 

جدار الفصل العنصري، وإعاقة عمل جنود االحتالل هناك.
وذكر أن بعض هذه المنازل حاصل على تراخيص بناء من الس���لطة الوطنية 
كونها تقع في منطقة مصنفة )أ( ولكن بعد شرعنة المحكمة العليا اإلسرائيلية 
قانون منع البناء قرب "الجدار" أصبح الخطر يالحق الش���قق السكنية من شمال 

إلى جنوب "الجدار".

إحياء اليوم الوطني لفلسطين بمعرض  "اكسبو" في بكين
رام الله - "األيام": أحيت دولة فلسطين، أمس، فعاليات 
اليوم الوطني لفلس���طين في المعرض الدولي "اكس���بو" 

البستنة الشجرية - بكين 2019.
وترأس وزي���ر الزراعة ري���اض عطاري الوف���ود الوطنية 
والعربية والدولية التي تش���ارك في فعاليات هذا اليوم، 
بمشاركة س���فير فلس���طين لدى جمهورية الصين فريز 
مه���داوي، ووكيل ال���وزارة عبد الله لحل���وح، وممثلين عن 
الوزارات ذات العالقة واتحاد الفالحين الفلسطيني، ومركز 
التجارة الفلس���طيني )بالتريد(، ووفد م���ن رجال االعمال 
العاملي���ن في القط���اع الزراع���ي والجالية الفلس���طينية 
في بكي���ن، اضافة الى الوفود الدبلوماس���ية والش���عبية 

الفلسطينية المشاركة في احياء اليوم الوطني.
وتش���ارك فلسطين في هذا المعرض، بحسب بيان صدر 

عن الوزارة، برام الله، امس، من خالل حديقة تقدم الزراعة 
الفلسطينية بتاريخها وارتباطها بالثقافة والحق الوطني 
والتاريخي مركزة على أس���وار القدس الش���ريف عاصمة 
دولة فلس���طين، وقب���ة الصخرة المش���رفة وكنائس بيت 
لح���م وقصور اريحا وبحر غزة ومعال���م الوطن الحاضرة عبر 
االزمنة، وبأشجار الزيتون والتين والعنب والنخيل وغيرها 
من أشجار فلسطين التي تشكل رمزًا الرتباط الفلسطيني 

بأرضه.
وقادت وزارة الزراعة الجهود نحو مش���اركة ناجحة تليق 
بفلس���طين، من خالل لجنة وطنية تضم وزارات االقتصاد 
الوطني، والخارجية، والثقافة، والس���ياحة، ومركز التجارة 
الفلس���طيني )بالتري���د( واتحاد الفالحين الفلس���طيني، 

واللجان الداعمة والمؤلفة من قبل طواقم الوزارة.

الشرطة اإلسرائيلية 
ل بعامل من صانور

ّ
تنك

الش���رطة  ل���ت 
ّ
نك وف���ا:   - جني���ن 

اإلس���رائيلية، مس���اء أم���س، بعامل 

من قرية صانور جن���وب جنين أثناء 

تواجده داخل أراضي ال�48.

وذكرت مصادر أمنية، ل�وفا، أن قوة 

لت 
ّ
خاصة من الشرطة اإلسرائيلية نك

بالش���اب داود غربية بع���د االعتداء 

علية بالض���رب المبرح، م���ا أدى إلى 

إصابت���ه بجروح متوس���طة وكس���ور 

باليد والس���اق في مكان عمله داخل 

أراضي ال�48.


