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   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

بداية رام ا�9/21د

كاتب عدل رام ا�

اعالن تبليغ بالنشر
المخطر اليهم: منظومة عبد الشــكور شكري النتشــة، يحيى زكريا عالء الدين 
النتشة، محمد حربي زكريا عالء الدين النتشة، عادل زكريا عالء الدين النتشة، 
محمد ســائد زكريا عالء الدين النتشــة، تغريد زكريا عالء الدين النتشة، سائدة 

زكريا عالء الدين النتشة.
العنوان: البيرة، حي المنارة، بجانب مسجد البيرة الكبير، قرب بنك االردن، تنفيذا 
لقرار سعادة رئيس محكمة بداية رام اهللا الصادر بتاريخ 2014/9/14 القاضي 
تبليغكم نســخة عن االخطــار العدلي رقم 2014/13659 عــدل رام اهللا وذلك 

بواسطة النشر في احدى الصحف المحلية الصادرة في الوطن.
وهذا نصه:

كاتب عدل رام اهللا
رانية خربطلي

اسباب االخطار
1. انكــم (بصفتكم اعاله) تشــغلون محل تجاري في عقــاري القائم في قطعة 
االرض رقم 11 من حوض المدينة رقم 28 حي المنارة رقم 23 من اراضي مدينة 
البيــرة،  بموجب عقد ايجارة مؤرخ في 1973/12/1 وببدل اجرة ســنوية معدلة 

لتصبح ثالثمائة دينار اردني سنويا تسدد عى ثالثة اقساط متساوية وسلفا.
2. ابتداء من تاريخ 2013/1/1 والى نهاية شهر آب سنة 2014 اي عن مدة عشرين 
شهرا فقد استحق بذمتكم مبلغ وقدره خمسمائة دينار اردني وكذلك استحقت 

ضريبة المعارف عن السنتين 2013 و2014.
3. كذلــك علمنا انكم قمتم بتأجير هــذا المخزن دون موافقتنا الخطية او قمتم 
بإخالئه لشخص غير المالك او سمحتم بشغله من قبل شريك مما يشكل مخالفة 
لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 1953 بما يوجب عليكم تخلية هذا المأجور.

الطلب:
1. عليكم بسداد مبالغ االجرة المستحقة وكذلك ضريبة المعارف خالل ثالثين يوما 
من تاريخ تبليغكم نسخة هذا االخطار، وبعكس ذلك سأتخذ االجراءات القانونية 

بحقكم إلخالئكم من هذا المأجور وتسليمه خاليا من الشواغل والشاغلين.
2. عليكم بتســليم المأجور الى المخطر خاليا من الشــواغل والشــاغلين بسبب 
مخالفتكم لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 1953 كما ورد في المادة 1/4/د.

3. تضمينكم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وكل عطل وضرر.

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

محكمة صلح رام ا�9/21د

الرقم: 2014/88 مدني حقوق

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر صادرة عن محكمة 
صلح رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2014/88

الــى المدعــى عليه توفيق عبد الحميــد التميمي، عنوانــه، رام اهللا، دير نظام، 
اول البلــد، ومجهول محل االقامة حاليا، يقتضي حضورك الى محكمة صلح رام 
اهللا يوم 2014/11/18 الســاعة التاسعة صباحا للنظر في الدعوى المدنية رقم 
2014/88  التي اقامتها عليك المدعية شركة كهرباء محافظة القدس بواسطة 
وكيلهــا المحامي احمد نمــر و/او عبد اهللا ريان وموضوعها مطالبة مالية بقيمة 

8268 شيقال فقط وقد جاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي:
1. المدعية هي شركة مساهمة محدودة مسجلة لدى مراقب الشركات في وزارة 

االقتصاد الوطني الفلسطيني حسب القانون .
2. تقوم المدعية بتزويد المشــترك المدعى عليــه بخدمة التيار الكهربائي من 

خالل الخدمة رقم (203500020) .
3. ترصــد فــي ذمة المدعــى عليه مبلغ وقدره (8268) شــيقل نتيجــة انتفاعه 

واستهالكه لخدمة التيار الكهربائي من خالل الخدمة المذكوره اعاله .
4. غــب المحاكمة والثبوت الحكم بإلزام المدعــى عليه بدفع المبلغ المطالب به 
وتضمينــه الرســوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائــدة القانونية من تاريخ 

االستحقاق وحتى السداد التام . 
 ويمكنكــم الحضور الى قلــم المحكمة واالطالع علــى اوراق الدعوى، ويتوجب 
عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغكم بالنشر 
بإحــدى الصحف المحلية عمال بالمادة 62 مــن قانون اصول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لســنة 2001 واذا لم تحضروا او تنيبوا وكيال عنكم ســوف يتم 

السير بالدعوى وفق احكام القانون.
دعاء شبانة
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

الرقم: 396/ق/2014

اعالن لتسجيل اموال غير منقولة تسجيال جديدا 
صادر عن دائرة تسجيل اراضي نابلس بشأن 
معاملة التسجيل الجديدة رقم 396/ق/2014

يعلن الطالع العموم انه تقدم طلب الى دائرة تسجيل اراضي نابلس لتسجيل 
المال غير المنقول المبينة اوصافه وحدوده ومســاحته بالجدول ادناه تســجيال 
جديدا وعلى كل من يدعي بحق التصرف او المنفعة او الملكية او التعدي على 
حقوقه ان يتقدم باعتراضه الخطي الى دائرة تسجيل اراضي نابلس خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن في الصحف اليومية المحلية.
الجدول

1. اســم وعنوان طالب التســجيل: 1. نبيل فؤاد امين مســعد 2. سليمان سامي 
سليمان مستكلم 3. سميرة حنا عطا اهللا مسعد 4. سمر سمير نقوال شبيطة 5. 
عودة جريس حنا الشامي 6. سعد قاسم عبد الهادي عبد الهادي 7. اسامة اسحاق 
ابراهيم سكاكيني 8. سالم سميح حسين عبوشي 9. سمير عثمان محمود حليلة 
بواسطة الوكيل الخاص بالل احمد بموجب الوكالة الخاصة رقم 2014/18763 

عدل رام اهللا بتاريخ 2014/9/21.
2. اسم المدينة او القرية عمورية.

3. أ. اسم موقع االرض: عمورية  ب. نوع االرض: ميري.
4. رقم الحوض: 3  رقم القطعة: 19 بموجب قيود المالية.

5. المساحة بموجب قيود المالية:/
6. المساحة بموجب المخطط: 49 دونما و800 متر مربع.

7. الحصص المطلوب تسجيلها: كامال.
8. الحدود بموجب المخطط:

- شــماال: ارض احمد ذياب علي ربيع وحســين محمد ربيع ومحمد علي عســكر 
حكواتي.

- جنوبا: ارض محمد عســكر حكواتي وبشار حسين محمد خليل وورثة فياض 
مخضر.

- شرقا: ارض محمد علي عسكر حكواتي وارض ضرار حسن الشيخ عفانة.
- غربا: ارض بشار حسين محمد عبد خليل ومحمد علي عسكر حكواتي.

9. كيفيــة االيلولــة لطالــب التســجيل: بطريــق الشــراء بالوكالــة الدوريــة 
2009/11533 عــدل رام اهللا المعطوفــة علىالوكالــة الدوريــة رقم س 829 
ص2009/31 وس 817 ص2008/80 المعطوفة على الوكاالت 11/2008/1271 
عدل ســلفيت و823/2008/10168 عدل نابلس و8/2008/925 عدل ســلفيت 

و2008/30/6720 الكويت.
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دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة المساحة

في سلطة االراضي

اعالن صادر عن دائرة المساحة العامة
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة المساحة العامة زياد سعيد علي شومان وذلك 
بصفته مشتريا بموجب الوكالة الدورية رقم 4076 تاريخ 2011/6/21 الصادرة 
مــن كاتب عدل وزارة العدل، وذلك من اجل اخراج قيد في القطعة 190 حوض 
رقــم 7 مــن اراضي ابو فالح والقطعة 64 حوض رقــم 9 من اراضي ابو فالح، 
فمــن لــه اعتراض على ذلك عليه  التقدم باعتراضه الى دائرة المســاحة خالل 
فترة عشرة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم اصدار اخراج القيد 

حسب االصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل (المالك): عبد اللطيف علي احمد اربش "مالك".

اســم الوكيل: زياد ســعيد علي شومان "مشــتري" بموجب الوكالة الدورية غير 
القابلة للعزل رقم 4076 الصادرة عن وزارة العدل بتاريخ 2011/6/21

دائرة المساحة
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دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي رام ا�

رقم الملف: 3078/ج/

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي رام اهللا
يعلــن للعمــوم انه تقدم الى دائرة تســجيل اراضــي رام اهللا محمود احمد 
عبــد الرحمن مصلــح وذلك بصفته وكيــال خاصا بموجــب الوكالة الخاصة 
رقــم 2014/18436 تاريــخ 2014/9/16 والمعطوفة علــى الوكالة العامة 
رقــم 2011/8586 عدل رام اهللا بتاريــخ 2011/5/31 والوكالة العامة رقم 
2007/6267 مســتند محفوظ لدى كاتب العدل بتاريخ 2007/6/4 الصادرة 
مــن كاتب عدل رام اهللا، وذلك بمعاملة بيع على القطع 213+216 حوض 
رقــم 10 الحي االوســط رقم 2 من اراضي بيتونيــا، فمن له اعتراض على 
ذلك عليه التقدم باعتراضه الى دائرة التســجيل خالل فترة عشرة ايام من 
تاريخ نشــر هــذا االعالن وبخالف ذلك يتم الســير بإجراء المعاملة حســب 

االصول ووفقا للقانون.
اســم الموكل (المالك): ندية ومحمد ومخلوف وعدنان وســارة ابناء يعقوب 

عبد اهللا حسين.
اسم الوكيل: محمود احمد عبد الرحمن مصلح. 

دائرة تسجيل اراضي رام اهللا
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دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي رام ا�

رقم الملف: 3080/ج/2014

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي رام اهللا
يعلــن للعمــوم انــه تقدم الــى دائرة تســجيل اراضــي رام اهللا محمــود احمد 
عبــد الرحمن مصلح وذلك بصفتــه وكيال خاصا بموجــب الوكالة الخاصة رقم 
2014/18364 تاريخ 2014/9/15 الصادرة من كاتب عدل رام اهللا وذلك بمعاملة 
بيــع على القطعة 58 حوض رقم 2 مــن راضي بيتونيا، فمن له اعتراض على 
ذلــك عليه التقــدم باعتراضه الى دائرة التســجيل خالل فترة عشــرة ايام من 
تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب االصول 

ووفقا للقانون.
اسم الموكل (المالك): سارة يعقوب عبد اهللا حسين.

اسم الوكيل: محمود احمد عبد الرحمن مصلح.
دائرة تسجيل اراضي رام اهللا
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دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي رام ا�

رقم الملف: 3081/ج/2014

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي رام اهللا
يعلــن للعمــوم انه تقدم الى دائرة تســجيل اراضــي رام اهللا ناصر عمر خضر 
راميــة وذلك بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالــة الدورية رقم 2014/15024  
تاريــخ 2014/8/10  الصــادرة من كاتب عــدل رام اهللا وذلك بمعاملة بيع على 
القطعــة 156 حوض رقم 20 الــدوارة من اراضي دير دبوان، فمن له اعتراض 
على ذلك عليه التقدم باعتراضه الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة ايام من 
تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب االصول 

ووفقا للقانون.
اسم الموكل (المالك): عادل حازم محمد المناصرة.

اسم الوكيل: ناصر عمر خضر رامية.
دائرة تسجيل اراضي رام اهللا
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دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي

بلدية سلواد

اعالن عن وظيفة شاغرة
تعلن بلدية سلواد عن حاجتها الى سائق سيارة اسعاف للعمل لديها 

وفق الشروط التالية: 
1. ان يكون حاصال على رخصة سياقة سيارة اسعاف.

2. ان يكون ضابط اسعاف.
3. ان يكون مؤهال للتعامل مع الحاالت الصعبة.

فعلى من يجد في نفسه الكفاءة وتتوافر فيه الشروط الواردة اعاله 
تقديم طلبه مرفقا به الوثائق الثبوتية لقسم السكرتاريا في مبنى 
بلدية سلواد في موعد اقصاه نهاية دوام يوم الخميس 2014/9/25 

الساعة 1:00 مساء.
بلدية سلواد 
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   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

محكمة صلح جنين9/21د

الرقم: 2014/899 حقوق

مذكرة دعوى صادرة عن محكمة صلح جنين في الدعوى 
الحقوقية رقم 2014/899 لتبليغ المدعى عليه بالنشر

الــى المدعــى عليه عمــار فتحي عبد الجبــار العليات من دير ابــو ضعيف قضاء 
جنيــن ومجهول محل االقامــة حاليا، يقتضي حضورك الى هــذه المحكمة يوم 
2014/11/19 للنظر في الدعوى التي اقامتها عليك المدعية شــركة االتصاالت 
الفلســطينية بالتل بواســطة وكيلها المحاميين عماد نعيرات  و/او عبد الكريم 
ربايعة، جنين، والتي موضوعها المطالبة بمبلغ 2192 شيقل، ويمكنك الحضور 
الــى قلم المحكمــة واالطالع على تفاصيل الدعوى وعمال بأحكام المادة 62 من 
قانــون اصــول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001 فإنه يقتضي 
عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغك بالنشر واذا 

لم تحضر ولم ترسل وكيال عنك تجري محاكمتك حضوريا.
رئيس قلم الحقوق/ محكمة صلح جنين
منذر دمج

دولـــــة فلسطيــــن
 وزارة الحكم المحلي

بلدية اليامون 

إعالن بيع بالمزاد العلني
تعلــن بلديــة اليامون عن رغبتها في عمل مــزاد علني لبيع اآلليات 

والمعدات ا لتالية: 
 kva). 45.5) موديل 1999. 2 - ماتور كهرباء بيركنز jcb 1 - بايجر
3 - تراكتــور نــوع فورد ford موديل 1991. 4 - مواد كهرباء ضغط 

عالي مختلفة.  5 - كونتينر حديدي.
وذلك وفق الشروط التالية: 

1 - على المتقدم للمزاد دفع مبلغ 500 شيقل نقداً أو شيك مصدق 
كتأمين للبلدية، وهي مستردة لمن ال يرسو عليه المزاد. 

2 - أجور اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه المزاد/ المزادات. 
3 - يحق للبلدية تمديد أو تأجيل أو إلغاء المزاد دون إبداء  األسباب.

4 - البلدية غير ملزمة بقبول أعلى األسعار. 
5 - بإمكان المزاودين معاينة المواد المعروضة للبيع لمدة أسبوع من 
تاريخ نشر اإلعالن خالل ساعات الدوام الرسمي للبلدية من الثامنة 

صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر. 
6 - تاريخ إجراء المزاد هو يوم االثنين الموافق 2014/9/29 الساعة 

العاشرة صباحاً. 
 : م قــا ر أل ا علــى  ل  تصــا ال ا ر  ستفســا ال ا و جعــة  ا للمر  -  7

042442341///042442565
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فقد هوية
ديــر أبــو ضعيف- أعلن أنــا أنس إبراهيم محمود عليات مــن دير أبو ضعيف عن 
فقــدان هويتي رقم (402314447) الرجاء ممن يجدها أن يســلمها ألقرب مركز 

شرطة وله الشكر.

فقد هوية
ديــر أبــو ضعيف- أعلن أنا فراس إبراهيم محمــود عليات من دير أبو ضعيف عن 
فقــدان هويتي رقم (854531357) الرجاء ممن يجدها أن يســلمها ألقرب مركز 

شرطة وله الشكر.

اعالن صادر عن مراقب الشركات
يعلــن مراقــب الشــركات ان شــركة الصندوقة والمســجلة لدينــا تحت رقم 
562512186 قد تقدمت الينا بطلب لتغيير اسم الشركة من شركة الصندوقة 
الى شركة الوديع، فمن لديه اعتراض على ذلك عليه مراجعة مراقب الشركات 

خالل شهر من تاريخه.
وزارة االقتصاد الوطني
مراقب الشركات

مركز شمس يعقد ورشة حول دور الثقافة
السياسية في تعزيز مفاهيم الديمقراطية

القــدس المحتلــة – الحياة 
مركــز  عقــد    - الجديــدة 
اإلنســان  حقــوق  إعــالم 
«شــمس»  والديمقراطيــة 
ورشــة لطلبة كلية الشريعة 
فــي جامعة القــدس بعنوان 
«دور الثقافة السياســية في 
تعزيز مفاهيم الديمقراطية، 
«وافتتــح الورشــة إبراهيــم 
العبــد مــن مركــز شــمس 
مشــيراً الى ان هذه الورشة 
هي إحدى نشــاطات مشروع 
الوعي المدني واالنتقال إلى 
الديمقراطية, بدعم وتمويل 
الوطنــي  الصنــدوق  مــن 

.(NED) الديمقراطي
وقــال الدكتــور جمعــة أبــو 
فخيدة إن الثقافة السياســية 
تمثــل فــي العصــر الراهن 
أحــد أهم المداخــل في علم 
االجتماع السياسي من خالل 
مدخالت ومخرجــات العملية 
السياسية تهدف إلى اإلطالع 
علــى مســتوى تقــدم تلك 
التــي  السياســية  الثقافــة 
وصلــت إليها هذه الشــعوب 
وإلى قياس مســتوى الوعي 
الديمقراطــي الذي تتمتع به 
ســلوكاً وممارســة، موضحاً 
أن مفهوم الثقافة السياسية 
يعتبر أحد المفاهيم الجديدة 
علــم  أدبيــات  فــي  نســبياً 

السياسة.
وقــال فــي ضوء ذلــك فإن 
مكونات الثقافة السياســية 
تختلــف من مجتمع إلى آخر 

لكونهــا وثيقــة االرتبــاط 
لمحــددات  ا مــن  بجملــة 
فيــة  ا لجغر ا مــل  ا لعو ا و
ينيــة  لد ا و يخيــة  ر لتا ا و
واالقتصاديــة واالجتماعية 
والسياســية الخاصــة بكل 
الثقافــة  مجتمــع. كمــا أن 
مــا  لمجتمــع  لسياســية  ا
تتغير بدرجة أو بأخرى من 
مرحلــة تاريخية إلى أخرى، 
وبخاصــة في حــال حدوث 
تحوالت كبــرى في طبيعة 
نظام الحكم، والسياســات 
االقتصاديــة واالجتماعية، 
واألطــر الثقافية والقيمية. 
أضــف إلى ذلــك أن الثقافة 
السياســية ليس بالضرورة 
أن تكون متجانسة بالنسبة 
إلــى جميع أفــراد المجتمع. 
فإلى جانب مــا يمكن عده 
ثقافــة سياســية عامة، أي 
سائدة لدى القطاع األكبر من 
أفراد المجتمع، فإنه عادة ما 
تبرر ثقافات سياسية فرعية 
لبعض الفئــات والتكوينات 

االجتماعية. 
التحــول  عمليــة  أن  وقــال 
الديمقراطــي ليــس مجــرد 
قوانين ومؤسســات سياسية 
وعمليــات انتخابية وإجراءات 
مؤسسية إلدارة العالقة بين 
الدولــة والمجتمــع فحســب، 
كل  إلــى  إضافــة  ولكنهــا 
ذلــك مجموعــة مــن القيــم 
والمبــادئ التي تعــد بمثابة 
للنظــام  الثقافــي  اإلطــار 

الديمقراطي. أهم هذه القيم 
هــي: االعتــدال، والتســامح 
السياسي والفكري، والقبول 
بالتعدديــة في مجــال الفكر 
والسياسة، واإليمان بالحوار 
كوســيلة لإلقنــاع واالقتناع، 
وبالتنافس السلمي كوسيلة 
لكســب ثقــة الناخبيــن من 
أجــل الوصول إلى الســلطة 
أو المشاركة فيها، مع تقبل 
الهزيمة في حال عدم الفوز. 
كما أن قيم الحرية والمساواة 
والمشاركة وسيادة القانون... 
المكونــات  مــن  تعــد  الــخ، 
الرئيسية للثقافة السياسية 

الديمقراطية. 
وشــدد علــى أن االســتقرار 
السياسي واألمن االجتماعي 

والوطنــي، يتوقــف إلــى حد 
بعيــد علــى قــدرة األنظمة 
السياســية على إيجــاد واقع 
سياسي جديد، يعلي من شأن 
حقوق اإلنسان، ويتجاوز كل 
حقائــق ومحــاوالت االمتهان 
الــذي يتعرض لها اإلنســان 
فــي ظــل أنظمــة شــمولية 
همت  ســا ية  د ا ســتبد ا  –
بسياساتها وخياراتها الداخلية 
في القضــاء على الكثير من 
حقائق وقيم حقوق اإلنسان. 
لذلــك فــإن مــن األولويــات 
األساسية للثقافة السياسية 
لعمــل  ا هــي  لمطلوبــة،  ا
على تعميق وإشــاعة ثقافة 
حقوق اإلنســان، ودفع قوى 
المجتمع إلى احترام وصيانة 

هــذه الحقــوق، وبالتالي لن 
يتحقق ذلك إال إذا كانت هناك 
إصالحات سياسية في جميع 

مؤسسات المجتمع. 
وفــي نهاية الورشــة أوصى 
المشــاركون بضرورة وجود 
للحكــم  حقيقــي  نمــوذج 
ة  ر و ضــر و طــي  ا يمقر لد ا
اآلخــر،  وقبــول  التعدديــة 
وضــرورة العمــل على وجود 
قبــل  مــن  سياســية  ثقــة 
أن  وضــرورة  المواطنيــن 
المجتمع  تمارس مؤسســات 
المدني ومن ضمنها األحزاب 
السياسية والحركات الشبابية 
دوراً مهماً فــي دعم وتعزيز 
لــدى  السياســية  الثقافــة 

المواطنين.

جانب من الورشة.

الفوج الثاني غادر للديار الحجازية

وزير النقل يغادر للقاهرة لإلشراف
على سفر حجاج المحافظات الجنوبية

رام اهللا - اليحــاة الجديــدة -  توجــه وزيــر 
النقل والمواصالت/ رئيــس المجلس األعلى 
للخطوط الجوية الفلسطينية أ.د. عالم موسى 
والوفــد المرافق له الى مطار القاهرة الدولي 
فــي جمهوريــة مصر العربية لإلشــراف على 
اإلعدادات والترتيبات المتعلقة بإجراءات السفر 
لحجيج فلســطين من المحافظــات الجنوبية، 
وتذليــل أي عقبات تواجههم أثناء الســفر مع 

الجانب المصري. 
وجديــر بالذكــر ان مغادرة الحجــاج وعددهم 
لهــذا العــام 2400 حاج وحاجة ســتكون على 
مدار أربعــة أيام بواقع رحلتين يوميا على ان 
تنتهي صباح اليوم، حيث ســيتم نقل الحجاج 
لهذا العام عبر شركة مصر للطيران وذلك في 
أعقاب قيام وزير النقل والمواصالت بالتوقيع 
فــي مطلع هذا الشــهر علــى اتفاقية تقضي 
بنقل حجاج المحافظات الجنوبية ذهابا وايابا 
من مطار القاهرة الدولي الى مطار الملك بن 
عبد العزيز في جدة مع تقديم كافة الخدمات 
الجويــة واألرضية لهــم للوصول الــى الديار 

الحجازية.
كما اطلع موســى على آلية عمل نقل الحجاج 

من معبر رفح البري الى مطار القاهرة الدولي، 
حيــث كانت طواقم موظفي الخطوط الجوية 
الفلسطينية في استقبال الحجاج في المطار 

إلتمام إجراءات السفر لهم. 
واكد أهمية هذه المتابعة والتحضيرات والتي 
القت إستحسانا ومردودا عاليا من قبل الحجاج 
علــى هــذه الرعايــة واالهتمــام الكبير بهم 
وبشؤونهم من قبل  الرئيس وحكومة الوفاق 
التي ترعــى اهتمام مواطنيهــا. وعلى نفس 
الصعيــد غادر الفوج الثاني مــن حجاج قطاع 
غزة امس، مصر متوجها إلى الديار المقدسة، 
حيث كان في وداعهم سفير دولة فلسطين في 
جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى 

جامعة الدول العربية جمال الشوبكي.
وأكد الشــوبكي حرص الرئيــس على تذليل 
كافــة العقبات أمــام حجاج بيــت اهللا الحرام، 
وضرورة تهيئة ظروف ســفر مالئمة ومريحة 
للحجاج وبذل أقصى الجهود إلنجاح رحلة الحج.

وثمن الدور التي تقوم به السلطات المصرية 
التــي ســهلت عبور الحجــاج من قطــاع غزة 
عبــر معبر رفح البري إلــى مطار القاهرة في 

طريقهم إلى المملكة العربية السعودية.

وجهاء تقوع يجتمعون بمحافظ بيت لحم
لحم ووزارة الصحة وجودة 
البيئة، على ان تعقد اجتماعا 
يــوم الثالثاء المقبل للبحث 
في القضية بشكل مشترك، 
وتكــون النتائــج التــي يتم 
التوصــل لها مــن قبل هذه 
اللجنة ملزمة ويتم تنفيذها.

وكان اهالــي تقوع، نظموا 
وقفات احتجاجية، في وقت 
ســابق، امــام مقــر بلديــة 
البلدة، تعبيرا عن رفضهم 
ابــراج االتصــاالت  لوجــود 
في المنطقة الســكنية في 

البلدة.

بيت لحم - الحياة الجديدة - 
عقد ممثلون عن مؤسسات 
ووجهــاء بلدة تقوع، شــرق 
بيــت لحــم، اجتماعــا، مــع 
جبريــل البكــري، محافــظ 
بيت لحم، للبحث في قضية 
ابــراج شــركات االتصاالت 

الخلوية في البلدة.
وتم االتفاق، على تشــكيل 
لجنــة مكونة مــن ممثلين 
عن بلدية تقوع ومؤسساتها 
وحركة فتح ومحافظة بيت 

النمورة يغادر فلسطين سفيرا لدى دولة البوسنة والهرسك
رام اهللا - الحيــاة الجديــدة 
- غــادر امــس األحد ســفير 
دولة فلســطين الجديد لدى 
رزق  والهرســك  البوســنة 
النمــورة, الســتالم مهامــه 
سفيرا لدولة فلسطين هناك. 
وقــال النمورة «شــرف كبير 
أن أنــال هــذه الثقــة الغالية 
مــن أجــل تمثيل فلســطين 

والعمــل علــى خدمــة ابنــاء 
شعبنا, وتطوير العالقات مع 
جمهورية البوسنة والهرسك 
بمــا يخــدم قضيــة شــعبنا 
وتطلعاتــه بتحقيــق اهدافه 

المشروعة».
وتابــع النمــورة خــالل حفل 
وداع اقامته جبهة النضال له 
بحضور االمين العام للجبهة 

التنفيذيــة  اللجنــة  عضــو 
لمنظمة التحرير الفلسطينية 
د. احمــد مجدالنــي وأعضاء 
المكتــب السياســي واللجنة 
الجبهة,  المركزيــة وكــوادر 
أشــكركم على هــذه اللفتة 
الطيبة، وســأعمل بكل جهد 
لخدمــة فلســطين وشــعبها 
وتمثيــل فلســطين حكومة 

وشــعبا خير تمثيل في دولة 
وان  والهرســك  البوســنة 
يســتمر التواصل الفعال مع 
مؤسسات وفعاليات هذا البلد 
وتقديم كل ما يمكن تقديمه 
في مجــاالت التبادل التجاري 
والثقافــي ومشــاريع الدعم 
البوســنة  بيــن  الالمحــدود 

وفلسطين.


