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   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

محكمة صلح رام ا�9/13د

الرقم: 2013/2328 مدني/ حقوق

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر صادرة عن محكمة 
صلح رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2013/2328 

الى المدعى عليه وائل فارس يوســف العمري، عنوانه رام اهللا، شــارع المنارة، 

عمارة العمري، ومجهول محل االقامة حاليا، يقتضي حضورك الى محكمة صلح 

رام اهللا يوم 2014/10/29 الساعة التاسعة صباحا للنظر في الدعوى المدنية رقم 

2013/2328 المقامة ضدك من المدعية شركة االتصاالت الفلسطينية بواسطة 

وكيلها المحامي رمزي ابو العظام وموضوعها المطالبة بمبلغ 1773.39 شيقال 

وقد جاء في الئحة الدعوى ما يلي:

المدعية: شركة االتصاالت الفلسطينية- المسجلة في سجل الشركات تحت رقم 

563201029 بواسطة الوكيل الخاص المحامي مراد عناد جميل فارس بموجب 

وكالــة خاصــة صادرة عن كاتب عــدل نابلس تحت رقــم 1100/2011/15151 

وعنوانها، نابلس، رفيديا، طلعة االتصاالت، وكيلها المحامي رمزي ابو العظام، 

رام اهللا.

المدعى عليه: وائل فارس يوسف العمري، وعنوانه للتبليغ بيتونيا، تحت الكلية 

العصرية.

موضوع الدعوى: مطالبة بمبلغ 1773.39 الف وسبعمائة وثالث وسبعون شيقال 

وتسعة وثالثون اغورة.

الئحة واسباب الدعوى

1. المدعــى عليــه مدين للمدعية بمبلغ وقدره 1773.39 الف وســبعمائة وثالث 

وسبعون شيقال وتسعة وثالثون اغورة والمترصد بذمته نتيجة تخلفه عن سداد 

عــدة فواتيــر على رقم الهاتف 2970891 من تاريــخ 2006/9/24 ولغاية تاريخ 

2008/3/18 بالتفصيل الوارد في كشف المديونية المرفق بالئحة الدعوى الذي 

يعتبره المدعي جزءا ال يتجزأ من الدعوى.

2. قامــت المدعية بمطالبــة المدعى عليه بالمبلغ المدعــى به بموجب االخطار 

المرسل بالبريد المسجل تحت رقم RR201010413PS بتاريخ 2012/1/2 حيث 

ان المدعى عليه تبلغ االخطار بتاريخ 2012/1/10 اال انه تمنع عن سداد المديونية 

المترصدة بذمته رغم المطالبة المتكررة دون اي مبرر او مسوغ قانوني.

الصالحيــة: لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر والفصل في هذه الدعوى نظرا 

لقيمتها ومكان اقامة المدعى عليه.

الطلب: لما تقدم ولما تراه محكمتكم الموقرة، من اسباب اخرى يلتمس المدعي 

من محكمتكم الموقرة تبليغ المدعى عليه بنسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها 

ودعوته للمحاكمة وبعد المحاكمة الثبوت الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ 

المدعى به والبالغ 1773.39 الف وسبعمائة وثالث وسبعون شيقال وتسعة وثالثون 

اغورة مع الزامه بالرســوم والمصاريــف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية من 

تاريخ االدعاء وحتى السداد التام.

 وكيل المدعية/ المحامي رمزي ابو العظام

ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى، ويتوجب عليك 

تقديم الئحة جوابية خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر بإحدى 

الصحف المحلية عمال بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 

رقم 2 لسنة 2001 واذا لم تحضر و/او تنيب وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى 

وفق احكام القانون.

دعاء شبانة

رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

محكمة صلح رام ا�9/13د

الرقم:  2014/853  مدني/ حقوق

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر صادرة عن محكمة 
صلح رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2014/853 

الى المدعى عليه ساهر حمدي عبد الكريم سقف الحيط، عنوانه رام اهللا، شارع 

النهضة، عمارة ابو رفيق الســرداوي، الطابــق 4 - ومجهول محل االقامة حاليا، 

يقتضي حضورك الى محكمة صلح رام اهللا يوم 2014/10/19 الساعة التاسعة 

صباحــا للنظر في الدعوى المدنية رقم 2014/853 المقامة ضدك من المدعية 

شركة االتصاالت الفلسطينية بواسطة وكيلها المحامي عالء جفال وموضوعها 

المطالبة بمبلغ 3435.65 شيقال وقد جاء في الئحة الدعوى ما يلي:

1. المدعية هي شركة مساهمة عامة محدودة مسجلة لدى مراقب الشركات في 

وزارة االقتصاد الوطني الفلســطيني تحت الرقم 563201029 تمارس اعمالها 

وفق غايتها المنصوص عليها في عقد التأسيس.

2. المدعــى عليــه مشــترك لدى الشــركة المدعيــة ومنتفع بخــط الهاتف رقم 

2971834 وخط الهاتف رقم 2971833.

3. ترتب في ذمة المدعى عليه مبلغ 3435.65 شــيقال نتيجة اســتعمال المدعى 

عليه وانتفاعه بخدمات الهاتف المذكورة اعاله.

4. غــب المحاكمــة والثبوت والحكم بالــزام المدعى عليه لدفــع مبلغ 3435.65 

شــيقال باالضافة للرســوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية من 

تاريخ االستحقاق حتى السداد التام.

 ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى، ويتوجب عليك 

تقديم الئحة جوابية خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر بإحدى 

الصحف المحلية عمال بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 

رقم 2 لسنة 2001 واذا لم تحضر و/او تنيب وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى 

وفق احكام القانون.

دعاء شبانة

رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

محكمة صلح رام ا�9/13د

الرقم:  2014/706 مدني

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر صادرة عن محكمة 
صلح رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2014/706 

الى المدعى عليه عقل علي موســى مناصرة وعنوانه رام اهللا، الشــرفة، قرب 

حلويات ايفل، ومجهول محل االقامة حاليا، يقتضي حضورك الى محكمة صلح 

رام اهللا يوم 2014/10/26 الساعة التاسعة صباحا للنظر في الدعوى المدنية رقم 

2014/706 المقامة ضدك من المدعية شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة 

العامة المحدودة بواسطة وكيلها المحامي احمد نمر وموضوعها المطالبة بمبلغ 

2144.82  شيقال وقد جاء في الئحة الدعوى ما يلي:

1. المدعية هي شركة مساهمة عامة محدودة مسجلة لدى مراقب الشركات في 

وزارة االقتصاد الوطني الفلســطيني تحت الرقم 563201029 تمارس اعمالها 

وفق غايتها المنصوص عليها في عقد التأسيس.

2. المدعى عليه مشترك لدى الشركة المدعية ومنتفع بخط الهاتف رقم 2423561.

3. ترتب في ذمة المدعى عليه مبلغ 2144.82 شــيقال نتيجة اســتعمال المدعى 

عليه وانتفاعه بخدمات الهاتف المذكورة اعاله.

4. غــب المحاكمــة والثبوت والحكم بالــزام المدعى عليه لدفــع مبلغ 2144.82 

شــيقال باالضافة للرســوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية من 

تاريخ االستحقاق حتى السداد التام.

 ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى، ويتوجب عليك 

تقديم الئحة جوابية خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر بإحدى 

الصحف المحلية عمال بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 

رقم 2 لسنة 2001 واذا لم تحضر و/او تنيب وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى 

وفق احكام القانون.

دعاء شبانة

رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا

عطاء توريد باطون جاهز صادر عن بلدية دورا
عطاء رقم (2014/89 )  للمرة الثانية

  تعلن بلدية دورا عن رغبتها بشراء باطون جاهز، لتنفيذ مشروع اضافة طابق 

لمدرسة بنات شهداء دورا االساسية حسب الشروط والمواصفات المطلوبة، فعلى 

من يجد في نفسه الرغبة باالشتراك في العطاء التوجه الى بلدية دورا( قسم 

المحاسبة) اثناء ساعات الدوام الرسمي للحصول على نسخة من وثائق العطاء.

أوالً) الشروط العامة:

1. األسعار بالشيكل وشاملة لجميع أنواع الضرائب.

2.  ثمن النسخة(200 شيقل) غير مستردة.

3. إرفاق كفالة بنكية أو شيك مصدق صادر عن احد البنوك العاملة في االراضي 

الفلسطينية بقيمة (3000 شيقل) سارية المفعول لمدة ثالثة أشهر على األقل 

من تاريخ فتح العطاء.

4. البلدية غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

5. رسوم فحص المختبر على حساب المورد ويتم خصمها من مستحقاته.

6. على المورد تقديم فواتير ضريبية مع شهادة خصم المصدر.

7. الكميات المطلوب توريدها تحدد من قبل المهندس المشرف والتوريد على 

دفعات وليس مرة واحدة.

8. رسوم اإلعالنات في الصحف على من يرسو عليه العطاء . 

9. آخر موعد إلعادة العروض مختومة بختم المورد الخاص الســاعة العاشــرة 

صباحا  من يوم االحد الموافق 2014/09/21  حيث ســتفتح المظاريف الساعة 

الثانية عشرة ظهرا في نفس اليوم.

 د."محمد سمير"حامد نموره

رئيس بلدية دورا 

9/13د

دولـــــة فلسطيــــن
 وزارة الحكم المحلي

بلدية تفوح

طرح عطاء

 تعلــن بلدية تفــوح/ الخليل عن طرح عطاء تأهيل و تعبيــد طرق داخلية في 

تفــوح (الظهر)وذلــك طبقا للمواصفات وجــداول الكميات والشــروط المرفقة 

العامــة و الخاصة بالمشــروع، فعلى الراغبين في التقدم لهــذا العطاء مراعاة 

الشروط التالية: 

1. يجب على المقاول أن يكون مسجالً "رسمياً" في دوائر الضريبة.

2. يجب على المقاول تقديم كفالة تأمين ابتدائي بقية عشــرون الف شــيكل 

شــيكل وذلك بكفالة بنكية ســارية المفعول لمدة ال تقل عن 90 يوما أو شيك 

بنكي مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.

3. األســعار شاملة لجميع الضرائب. وعلى المقاول احضار خصم مصدر ساري 

المفعول و دفع جميع انواع الضرائب

4. لجنة فتح العطاء غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

5. كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة من 

العطاء اعتبارا من يوم    االثنين   الموافق 15 /2014/9من مقر البلدية وذلك 

خالل ساعات الدوام الرسمي .

6. أخر موعد لتسليم العطاءات الساعة العاشرة من صباح يوم   الخميس الموافق               

2014/9/25 مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد والتســليم في 

مقر بلدية تفوح.

7.  االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم السبت  الموافق 2014/9/20الساعه 

العاشرة صباحا.

8.رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

9. لمزيــد مــن المعلومــات يرجى مراجعــة البلدية وذلك خالل ســاعات الدوام 

الرسمي.

رئيس بلدية تفوح

محمود عبداهللا ارزيقات 

9/13د

تنويه

جنين - ورد خطأ في اإلعالن الصادر عن دائرة تسجيل األراضي مكتب جنين معاملة 

البيع رقم 2012/1072 ، والمنشور في جريدة الحياة الجديدة بتاريخ 2014/9/4 

ذكر والقطعة رقم 26 حوض 2  من أراضي قباطية والصحيح هو والقطعة رقم 

26 حوض 20  من أراضي قباطية ، لذا اقتضى التنويه 

تنويه

جنين - ورد خطأ في اإلعالن الصادر عن دائرة تسجيل األراضي مكتب جنين معاملة 

البيع رقم 2014/5707 ، والمنشور في جريدة الحياة الجديدة بتاريخ 2014/8/31 

ذكر القطعة رقم 50 حوض 20  من أراضي قباطية والصحيح هو والقطعة رقم 

50 حوض 22  من أراضي قباطية ، لذا اقتضى التنويه 

فقد هوية

جنيــن- أعلــن أنا ماجدة محمــد محمود شــملولي من جنين عن فقــدان هويتي 

الشــخصية والتي تحمل رقم 943878637، الرجاء ممن يجدها تســليمها ألقرب 

مركز شرطة، وله جزيل الشكر سلفاً.

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

تسجيل أراضي محافظة جنين

رقم المعاملة: 2014/5966 

  إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلــن للعمــوم بأنه تقــدم إلى هذه الدائــرة ماهر محمد أحمد علــي من بلدة عجة 

بصفتــه الوكيل بموجب الوكالة الخاصة رقم 418/2014/1492 عدل جنين بتاريخ 

2014/2/16، المعطوفــة علــى الدوريــة رقم 399/2010/995 عــدل جنين بتاريخ 

2010/1/26، المعطوفــة على الخاصة رقــم 334/2005/5826 عدل جنين بتاريخ 

2005/8/8 والخاصة رقم 2005/62/543 الصادرة عن سفارة فلسطين بعمان بتاريخ 

2005/9/8 ، والخاصة رقم 2009/118/882 الصادرة عن ســفارة فلسطين بعمان 

بتاريخ 2009/8/9 ، والخاصة رقم 2005/59/543 الصادرة عن ســفارة فلســطين 

بعمــان بتاريــخ 2005/9/8 ، والخاصــة رقــم 2009/56/900 الصادرة عن ســفارة 

فلسطين بعمان بتاريخ 2009/10/13  وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 5966/ج/2014 

على قطعة األرض رقم 86 من الحوض 15 والقطعة رقم 38 حوض 6  من أراضي 

عجة  فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز 

عشرة أيام من تاريخ النشر وإال سيتم السير بالمعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل: ماهر محمد أحمد علي

اســم الموكل: حســين أمين نمر خليفة، تيسير أمين نمر خليفة، حسنيه أمين نمر 

الحــاج عبد اهللا، عريفة أمين نمر عمرية، محمد توفيق محمد محمود، أحمد توفيق 

محمد قاســم ســليمان، موزيه توفيق محمد معالي, عريفــة توفيق محمد عمرية , 

زريفة توفيق محمد قاســم ســليمان, "محمد ماجد" توفيق محمد ســالمة، حورية / 

عريفة توفيق محمد أطرش، فتحية توفيق محمد سالمة، انزهار سليم جبر سليمان، 

أمين عبد المحســن أمين صالح، إياد عبد المحســن أمين صالح، ريم عبد المحســن 

أمين صالح، غدير عبد المحســن أمين صالح، رنا عبد المحســن أمين صالح، أسامة 

شرف سليم خليفة، حسام شرف سليم خليفة، نادية شرف سليم نمر، مزين شرف 

ســليم نمر، وليد شــرف سليم نمر، حكمت شرف ســليم خليفة، نائلة حسين أمين 

نمر، فراس خالد شــرف نمر، مراد خالد شــرف نمر، أحمد شرف سليم خليفة، بسام 

شرف سليم خليفة.

عدد الحصص المباعة: حسب الدورية

 دائرة األراضي مكتب جنين

9/13د

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين

رقم المعاملة: 2014/6091

  إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين

يعلن للعموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة زياد محمد فوزي علي خليل من بلدة 

جنيــن بصفته الوكيل بموجب الوكالــة الدورية رقم 2014/39/1383 الصادرة 

عن سفارة فلسطين بعمان بتاريخ 2014/6/18  وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 

6091/ج/2014 على قطعة األرض رقم 54 من الحوض 20054 من أراضي جنين 

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز 

عشرة أيام من تاريخ النشر وإال سيتم السير بالمعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل: زياد محمد فوزي علي خليل

اسم الموكل: مها عادل أحمد فزع.

عدد الحصص المباعة: حسب الدورية

 دائرة األراضي مكتب جنين

9/13د

دولــة فلسطيــن 

سلطة االراضي

دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين

 رقم المعاملة: 2014/6018

  إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين

يعلــن للعموم بأنــه تقدم إلى هذه الدائرة جالل خليــل أحمد الحبايبة من بلدة 

صانور بصفته الوكيل بموجب الوكالة العامة رقم 419/2014/7026 الصادرة 

عن عدل جنين بتاريخ 2014/7/17.

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 6018/ج/2014 على قطعة األرض رقم 69 من 

الحــوض 5 من أراضي صانور  فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى 

هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشــرة أيام من تاريخ النشــر وإال سيتم السير 

بالمعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل: جالل خليل أحمد الحبايبة.

اسم الموكل: بالل خليل أحمد الحبايبة.

عدد الحصص المباعة: كامل الحصص

  دائرة األراضي مكتب جنين

9/13د

غزة: المطالبة باستثمار التحركات الدولية 
والتضامنية لصالح القضية الفلسطينية 

غــزة - الحيــاة الجديدة - نفــوذ البكري - أكد 

سياسيون على أهمية استثمار التحركات الدولية 

خــالل العدوان لصالــح القضية الفلســطينية 

وطالبوا بإجراء المراجعة السياســية الشــاملة 

لمعرفــة اإلخفاقات واالســتفادة مــن الدروس 

على أن يتم العمل الجاد لتوظيف كافة الطاقات 

لمواجهة االحتالل في الضفة وغزة.

جاء ذلك خالل ندوة سياسية نظمها بيت القدس 

للدراســات والبحوث الفلســطينية أمس حول 

التحركات الدولية خالل العدوان على غزة.

واســتعرض د. أحمد يوسف القيادي في حركة 

حماس ورئيس معهد بيت الحكمة للدراســات 

واقع القضية الفلسطينية في الدول المختلفة 

مشــيرا إلــى دور الرئيس عرفات في ترســيخ 

الهوية الفلســطينية موضحا أن فلسطين كان 

لهــا الحضور الدولــي واإلقليمي في المشــهد 

السياسي.

وقــال يوســف ان االنقســام أضــر بالعالقــات 

الوطنية وانعكست تداعياته في المنطقة وأدى 

إلى ضعف القضية الفلسطينية وأصبح الشعب 

عرضة للتندر في حال طلب المساعدة واإلشارة 

إلــى أن النــزاع على الكراســي وليس من أجل 

المشروع الوطني الفلسطيني.

وأكــد علــى اإلنجاز الــذي تحقق في الســاحة 

اإلعالمية لصناعة المشــهد من خالل بث أكثر 

مــن 80 مليــون صورة للخارج مشــيرا إلى أنه 

خــالل العــدوان تواصلــت الجهــود والتحركات 

في ظل الظروف اإلقليمية الصعبة وانتكاســة 

الربيــع العربي وتم كســب المشــاعر وحمالت 

التضامن التي يجب استثمارها لصالح القضية 

الفلسطينية مع ضرورة البحث عن كيفية تعزيز 

المصالحــة وجمع الشــمل للبيت الفلســطيني 

خاصــة في ظــل المناكفات وتعثــر المصالحة 

وحكومــة التوافــق والعمــل الجــاد لكي يكون 

الجميع تحت عباءة الرئيس محمود عباس.

وانتقــد د. مأمون ســويدان مفــوض العالقات 

الدوليــة بحركــة فتــح غيــاب عمليــة التقييم 

للتجارب إلعادة ترتيب األوراق واستخالص العبر 

وطالب بتســمية األمور بالمسميات الصحيحة 

خاصة وأن حماس ما زالت تســمى األمور وفق 

رؤيتها.وتطرق سويدان إلى الموقف األميركي 

فــي المشــهد السياســي الجديد الــذي يقوده 

أوباما، مشــيرا إلى أن الموقف الروسي يتصف 

بالســلبية وهذا يحتاج للبحــث لمعرفة طبيعة 

العالقة في الوقت الحالي مثلما الموقف الصيني 

الذي ال يقل خطورة بعد أن كان يتصف بالدعم 

التاريخــي للقضية الفلســطينية والمتفق مع 

رؤيــة منظمــة التحريــر ولكن ما جــرى خالل 

العدوان تم االكتفاء بيان اإلدانة وتأييد الدعوة 

المصرية لوقف العدوان.

أما فيما يخص الموقف الهندي فقال سويدان ان 

الهند كانت تربطها عالقات قوية مع فلسطين 

وتبنــي المواقــف الفلســطينية إال أن الحــزب 

الحاكــم حاول تعطيل القرار بشــأن تشــكيل 

لجنة تحقيق وحــزب المؤتمر مارس الضغوط 

للتصويت ضد إســرائيل ولكــن العالقة تحتاج 

للمزيــد مــن البحث كمــا أن الموقــف األلماني 

هــو تقليــدي إال أن الموقــف البريطاني ومن 

خالل الضغط الشــعبي تم التأكيد أن الهجمات 

اإلســرائيلية غيــر متناســقة وتصــل إلى حد 

اإلرهاب الجماعي فيما كان الموقف الالفت من 

أميــركا الالتينية والفضل يعود لبروز اليســار 

والقوى الثورية االشتراكية. 

وانتقد عبد الحميد أبو نصر رئيس مؤسسة بيت 

القــدس تراجع الدعم العربي في ظل حكومة 

التوافــق الوطني رغم أنــه كان يتذرع بحركة 

حماس وسيطرتها على غزة في الفترة السابقة 

كمــا اســتغرب موقف فرنســا خــالل العدوان 

وتساءل عن دور الدبلوماسية وتعزيز المواقف 

الداعمة للقضية الفلسطينية وطالب بتفعيل 

دور الســفارات في ظل التحول لمواقف بعض 

الدول والتهرب من التصويت لصالح فلسطين.

سيري: األمم المتحدة عازمة على دعم اعادة اعمار القطاع
رام اهللا- الحياة الجديدة - استضاف نادي األعمال الفلسطيني 

Executive Club في رام اهللا، أمس، المنسق األممي الخاص 

لعملية السالم في الشرق األوسط روبرت سيري، خالل الجلسة 

الثانية من "منتدى المتحدثين" والتي تناولت قضايا إعادة اإلعمار 

في قطاع غزة.وتم خالل الجلسة بحث األسس الالزمة إلنجاح 

عملية اإلعمار وإعادة بناء القطاعات االستراتيجية التي دمرت 

خــالل العدوان على قطاع غزة، وذلك فــي إطارٍ من اإلجراءات 

الواضحــة والمســاعي الحقيقيــة والجادة من قبــل المنظمات 

الدوليــة، الهادفة إلى تنفيذ عمليات إصالح وإعادة إعمار قادرة 

على بناء اقتصاد غزة من جديد، وخلق اآلالف من فرص العمل، 

وتأمين الخدمات األساسية للمواطنين في القطاع.

وثمن رئيس مجلس إدارة شركة فلسطين للتنمية واالستثمار 

(باديكو القابضة) ســمير حليل، اهتمام "ســيري" بالمشاركة 

كمتحدث رئيس في الجلســة، حيث ســلط سيري الضوء على 

جهــود المنظمات الدولية، ال ســيما األمم المتحــدة في عملية 

إعادة اإلعمار وإغاثة المتضررين والمنكوبين من أهالي القطاع. 

وقال "سيري": "على ضوء الدمار غير المسبوق في قطاع غزة، 

وكان المشــهد األول الذي شاهدته أثناء زيارتي األخيرة، أكرر 

عزم األمم المتحدة دعم جهود إعادة اإلعمار التي تشتد الحاجة 

إليها من أجل قطاع غزة".

وأكــد حليلــه أهميــة دور رجــال األعمــال وقــادة االقتصــاد 

الفلســطينيين فــي بلــورة رؤيــة تتضمن خطوات مدروســة 

وإجــراءات عملية من شــأنها أن تســهم في تلبيــة االحتياجات 

المطلوبــة إلعادة اإلعمار وتمكيــن القطاعات االقتصادية في 

قطاع غزة من استعادة نشاطها. 

وتابع حليلية: " نحن مستعدين للتعاون مع شركائنا في الوطن 

وأصدقائنــا الدوليين، لتوظيف إمكاناتنا لضمان توفير أســس 

الحياة الكريمة للمواطن الفلسطيني".

فروانة: (32) نائباً في معتقالت االحتالل اإلسرائيلي
غــزة – الحيــاة الجديدة - أفــاد مدير دائرة 

اإلحصاء بهيئة شؤون األسرى والمحررين، 

وعضــو اللجنة المكلفة بــإدارة مكتبها في 

قطاع غــزة، عبد الناصر فروانــة، انه وبعد 

اإلفراج عن النائبين "خالد سعيد"، و"رياض 

العملة" انخفض عدد النواب المعتقلين في 

سجون االحتالل اإلسرائيلي إلى (32) نائبا.

وأوضــح فروانــة أن (22) نائبــاً مــن بيــن 

النــواب الذين ال يزالــون معتقلين، اعتقلوا 

خــالل الحملــة األخيــرة، فيمــا (10) نــواب 

آخرين كانــوا معتقلين منذ ما قبل الحملة، 

ويعتبــر النائــب مــروان البرغوثــي، عضو 

اللجنة المركزية لحركة فتح والمعتقل منذ 

العــام 2002 أقدم النــواب المعتقلين، يليه 

النائب أحمد ســعدات األميــن العام للجبهة 

الشــعبية لتحرير فلســطين والمعتقل منذ 

العــام 2006، فيمــا أن (30) نائبــا ينتمــون 

لحركة حمــاس وغالبيتهــم العظمى رهن 

االعتقال اإلداري ومن بينهم رئيس المجلس 

التشــريعي د.عزيز دويــك. وأكد فروانة أن 

اعتقالهم غير شرعي وال يستند إلى أي مبرر 

قانوني، وإنما هو اعتقال سياسي انتقامي 

بالدرجــة األولــى، ويشــكل انتهاكاً ســافراً 

ألبســط األعراف والمواثيق الدولية والقيم 

والديمقراطية،  واألخالقيــة  اإلنســانية 

ومساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون 

بها، وفقا لالتفاقيات السياسية والدولية. 

مواطنون يجلسون فوق ركام احد المنازل في غزة.                   (أ.ف.ب)

مركز "شمس" يحذر من سياسة التطهير العرقي لالحتالل لتهجير بدو الضفة
رام اهللا – الحيــاة الجديــدة - حــذر مركــز إعــالم حقــوق اإلنســان 

والديمقراطية "شــمس" من اإلجراءات اإلسرائيلية القاضية بترحيل 

المواطنين الفلســطينيين من أماكن ســكناهم والتي تشــكل خرقاً 

ومخالفــة للشــرعة الدوليــة لحقوق اإلنســان وإلى القانــون الدولي 

اإلنساني.

وقال المركز إن ذلك يؤكد من جديد استخفاف دولة االحتالل بالقانون 

الدولــي وباالتفاقيــات المبرمة مــع منظمة التحرير الفلســطينية ان 

إجراءات االحتالل التعسفية ما هي إال مخططات قديمة وذلك من أجل 

اســتكمال المشروع االســتيطاني لمنع إمكانية قيام دولة فلسطينية 

مســتقلة.ودعا المركز في بيان أمس، أصدره حول مخطط اسرائيلي 

لترحيــل البدو الفلســطينيين حول مخطط إســرائيلي لترحيل البدو 

الفلســطينيين من جميع أنحاء الضفة وتجميعهم في بلدة أبو ديس 

إلى الشــرق من العاصمة المحتلة، السلطة الوطنية الفلسطينية إلى 

ضــرورة التحرك على المســتوى الدولي، وذلك لوضــع الدول المحبة 

للسالم بصورة ما آلت إليه األمور، وبالممارسات واإلجراءات التعسفية 

التي تنتهجها دولة االحتالل بحق المواطنين الفلسطينيين، وذلك من 

أجل تفريغ األرض من سكانها األصليين.

 ودعا المركز السلطة الوطنية إلى ضرورة تضمين التجمعات البدوية 

واحتياجاتهــا ضمــن الخطــط التنمويــة الوطنية،وإلى ضــرورة دعم 

المواطنين وتعزيز صمودهم على أراضيهم، وتقديم كل ما يلزم من 

دعم مادي ولوجستي وذلك من خالل المشاريع التنموية. 

وطالب مركز "شــمس" في بيانه المجتمع الدولي وفي مقدمته األمم 

المتحــدة واالتحــاد األوروبي،والمنظمات اإلقليميــة بضرورة الوقوف 

بحزم أمام الصلف اإلســرائيلي،وأمام اإلجراءات االحتاللية التعسفية 

والقاضية بتهجير اآلالف من البدو الفلســطينيين في الضفة المحتلة 

قســراً من مختلف محافظات الضفة وتجميعهم على أراضي بلدة أبو 

ديس في محافظة القدس المحتلة.

وحــذر مركــز "شــمس" مــن خطــورة هــذه اإلجــراء والتي ســتكون 

مقدمــة لمزيد من اإلجراءات االحتاللية التي تمهد تدريجياً لســيطرة 

المستوطنين على أراضي المواطنين الفلسطينيين.


