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   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

محكمة صلح رام اهللا
10/23د

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر صادرة عن محكمة
 صلح رام اهللا في الدعوى المدنية رقم (2013/517)

 الى المدعى عليه /  رائد موســى رجب مصطفى البيطار وعنوانه / 
البيرة – حي الشــرفة – عمارة أحمد منصــور ومجهول محل اإلقامة 

حالياً.
يقتضــي حضوركم الــى محكمة صلح رام اهللا يــوم 2013/11/21 
الساعة التاسعة صباحاً للنظر في الدعوى المدنية رقم (2013/517)، 
التي أقامها عليك المدعي غازي قاسم أحمد عيسى بواسطة وكيله 
المحامي سائد عطا وموضوعه / تخلية مأجور اجرته السنوية (288) 

دينار وقد جاء في أسباب الئحة الدعوى ما يلي:
1. المدعى عليه مستأجر الشقة األرضية من الجهة الغربية والمؤلفة 
من أربعة غرف وتوابعها في عمارة المدعي والواقعة في البيرة حي 
الشعب األحمر رقم (13) والقائمة على األرض رقم (61) حوض (28) 
من أراضي مدينة البيرة بأجرة سنوية قدرها (288) مائتان وثمانية 
وثمانون ديناراً أردنياً بواقع أربعة وعشرون ديناراً شهرياً تدفع سلفاً 

ومقدماً بموجب عقد اإليجارة المؤرخ في 1979/1/1. 
2. المدعى عليه تخلف عن دفع األجرة المستحقة والمترتبة عليه وذلك 
من بداية شــهر (1) من العام 2010 وحتى نهاية شــهر (3) من العام 
2012 والبالغ مجموعها (27) شــهراً ومجموع أجرتها (648) ســتمائة 
وثمانيــة وأربعون دينــاراً أردنياً باإلضافة إلــى ضريبة المعارف من 
العام 2010 و2011 والبالغ مقدارها (40) أربعون ديناراً أردنياً وذلك 

دون مبرر أومسوغ قانوني مشروع. 
 3. طالــب المدعــي المدعى عليه مراراً وتكــراراً بوجوب دفع األجرة 
المترتبة عليه وكان آخرها إخطاره إخطاراً عدلياً رقم (2012/3805) 
عدل رام اهللا إال أنه ورغم تبلغه حسب األصول امتنع عن دفع األجرة 

المترتبه عليه دون مبرر أو مسوغ قانوني مشروع. 
4. إنفعــل المدعى عليه وامتناعه عن دفع األجور المترتبة عليه عن 
المأجور الموصوف أعاله خالل مدة اإلخطار العدلي المشار إليه أعاله 
يشــكل خرقاً فاضحاً ألحكام كل مــن عقد اإليجار ولقانون المالكين 

والمستأجرين األمر الموجب لتخليته منه.
 الصالحيــة/ لمحكمتكم الموقرة صالحيــة النظر والفصل في هذه 

الدعوى بالنظر لماهيتها ومكان إقامة المدعى عليه فيها.
الطلب / يلتمس المدعي تبليغ المدعى عليه نسخة عن الئحة الدعوى 
ومرفقاتهــا ومن ثم ودعوته للمحاكمة ومن ثم تحديد موعد إلجراء 
المحاكمة وبعد المحاكمة وغب اإلثبات الحكم بتخلية المدعى عليه من 
المأجــور موضوع هذه الدعوى والموصوف في البند االول من الئحة 
الدعوى وتســليمه للمدعي و/أووكيله خالياً من الشواغل والشاغلين 

وتكبيده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
 تحريراً في :2013/3/19

 وكيـل المدعـي

 المحامـي  سائـد محمـد عطـا
 ويمكنكم الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى.

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 
تبليغكم بالنشر بإحدى الصحف المحلية عمالً بالمادة (62) من قانون 
المحاكمات المدنية والتجارية رقم(2) لسنة 2001.وإذا لم تحضروا و/
أو تنيبوا وكيالً عنكم سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.
 زينب عيسى

 رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا 

   دولــة فلسطيــن
محكمة صلح رام اهللالسلطة القضائية

10/23د

  إعالن تبليغ بالنشر
المخطر إليه: لبنى عبد العزيز صافي

العنوان : رام اهللا – البيرة – شارع القدس – مخيم الحدايثة بالقرب من 
بيت حسن زهور.

تنفيــذا لقرار ســعادة رئيــس محكمة بدايــة رام اهللا الصــادر بتاريخ 
2013/10/20 القاضــي تبليغكــم نســخة عــن االخطــار العدلي رقم 
(2013/13300 )عدل رام اهللا وذلك بواسطة النشر في إحدى الصحف 

المحلية الصادرة في الوطن.
وهذا نصه.

المخطرون: 1_ غازي قاسم أحمد عيسى 2_ جميل أحمد علي والمعروف 
بإسم جميل أحمد منصور علي كراكرة وآخرون.

الى المخطر اليها :-
1. حيــث انكــم تشــغلون عن طريق االجــارة محال تجاريــا يقع مقابل 
المدخل الرئيسي لمخيم األمعري بالقرب من شارع القدس في عمارة 
المخطريــن والقائمة على القطعة رقم (57) حوض رقم (28) المدينة 
حي الشــعب األحمر رقم (13) ويســتغل كمحل تجاري بأجرة ســنوية 
مقدارها (84) أربعة وثمانون ديناراً أردنياً جرى رفعها الى مبلغ وقدره 
(180) مئــة وثمانون ديناراً أردنياً بموجب إيصاالت القبض المحفوظة 
لدى المخطرين بواقع (15) خمســة عشر دينار أردني شهرياً والمأجور 
المذكور جرى إشغاله من قبل مورث المخطر اليهم وذلك منذ ما يزيد 

عن الخمسة والخمسين عاماً.
2. وحيــث انكم أيضا تشــغلون محــالً ( كراج ) يقع بالقــرب من مخيم 
الحدايثــة وبجانب منزل المرحوم موســى البيطار والــذي كان مملوكاً 
للمخطر الثاني وباقي المخطرين من ورثة أحمد منصور وأصبح مملوكاً 
للمخطــر األول مــن تاريخ 2011/12/15 والمقــام على قطعة األرض 
رقم (61) من الحوض رقم (28) المدينة حي الشعب األحمر رقم (13) 
من أراضي مدينة البيرة وبأجرة ســنوية وقدرها (120) ماية وعشرون 
ديناراً أردنياً وتدفع سلفاً ونقداً ومقدماً بواقع (10) عشرة دنانير شهرياً 
والمأجور المذكور جرى إشغاله من قبل مورث المخطر اليهم وذلك منذ 

أكثر مما يزيد عن الخمسة وخمسين عاماً.
3. وحيــث انكم متخلفون عن دفع بدل األجرة المســتحقة عن المأجور 
الموصوف في البند األول وفقاً للزيادات القانونية المترتبة بحقكم منذ 
تاريخ سريان القانون الخاص بذلك أي منذ تاريخ 1989/4/1 بواقع (40) 
أربعون ديناراً أردنياً شــهرياً وحتى نهاية شــهر تموز من العام (2013) 
وعددها (292) شــهراً ومقدار أجرتها (11680)احد عشــر ألف وستمائة 
وثمانون ديناراً أردنياً باإلضافة الى تخلفكم عن دفع األجرة المستحقة 
أيضاً عليكم وفقاً لألجرة القديمة المبينة أعاله وذلك منذ بداية شــهر 
كانون ثاني من العام (2008) وحتى نهاية شهر تموز من العام (2013) 
ومجموعها (67) شهرا ومقدار أجرتها (1005) ألف وخمسة دنانير أردنية 
باإلضافة الى تخلفكم عن دفع ضريبة المعارف عن الســنوات (2005) 
حتى سنة (2012) ومقدارها (101) مائة وواحد دينار  أردني بواقع (12.5)

إثنا عشر ديناراً ونصف عن كل سنة رغم مطالبكم بها مراراً وتكراراً ، 
وذلك دون مبرر أو مسوغ قانوني مشروع.

4. وحيــث انكم متخلفون عن دفع بدل األجرة المســتحقة عن المأجور 
الموصــوف في البند الثانــي للزيادات القانونيــة المترتبة بحقكم منذ 
تاريخ سريان القانون الخاص بذلك أي منذ تاريخ 1989/4/1 بواقع (20) 
عشرون دينارا أردنيا شهريا وحتى شهر تموز من العام (2013) وعددها 
(292) شهرا ومقدار أجرتها (5840) خمسة آالف وثمانمائة وأربعون دينار 
أردني باإلضافة الى تخلفكم عن دفع األجرة المســتحقة أيضاً عليكم 
وفقاً لألجرة القديمة المشار اليها أعاله وذلك منذ بداية شهر كانون ثاني 
من العام (2008) وحتى نهاية شهر تموز من العام (2013) ومجموعها 

(67) شهرا ومقدار أجرتها (670) ستماية وسبعون دينار أردني باإلضافة 
الى تخلفكم عن دفع ضريبة المعارف عن الســنوات (2005) حتى سنة 
(2012) ومقدارها (67) ســبعة وستون دينار أردني بواقع (8.4) ثمانية 
دنانير وأربعماية فلس عن كل سنة رغم مطالبتكم بها مراراً وتكراراً 

وذلك دون مبرر أو مسوغ قانوني مشروع.
5. وحيــث انكم قمتم باإلضافة الى ذلك باإلخــالل بعقد اإليجار وذلك 
عــن طريق قيامكم بتــرك المأجور الموصوف في البنــد األول وكذلك 
المأجور الموصوف في البند الثاني دون استعمال أو استخدام مدة تزيد 
عن ســتة أشــهر من شــهر تشــرين أول من العام(2012) دون مبرر أو 

مسوغ قانوني مشروع.
6. وحيث ان تخلفكم عن دفع األجرة المســتحقة عليكم باإلضافة الى 
قيامكــم بترك المأجــور الموصوف في البنــد األول والثاني المذكوران 
أعاله يعتبر مخالفاً لكل من أحكام قانون المالكين والمستأجرين وأحكام 
عقد اإلجارة األمر الذي يعرضكم للتخلية من المأجور الموصوف أعاله.

7. وحيــث ان القانــون أوجب إخطاركــم إخطارا عدلياً كإجــراء قانوني 
وأولي على اعتبار أنكم امتنعتم عن دفع األجرة وقمتم باإلخالل بعقد 
االيجــار عــن طريق قيامكم بتــرك المأجورالموصوف فــي البند األول 
والثاني والمذكوران أعاله مدة تزيد عن الستة أشهر دونما استعمال أو 
استخدام منذ شهر تشرين أول من العام (2012) مما يستدعي إخالئكم 
من المأجور الموصوف في البند األول والثاني من الئحة هذا اإلخطار.

8. وعليه فانني أخطركم بواسطة السيد الكاتب العدل برام اهللا بوجوب 
دفع المبالغ المســتحقة والمتراكمة عليكم عن المأجورين الموصوفان 
أعــاله ومقدارها عن المأجور الموصوف في البند األول ومقدار أجرتها 
(11680) احد عشــر ألف وســتمائة وثمانون دينــار أردني وكذلك دفع 
األجــرة القديمــة المبينة أعاله عــن ذات المأجور والبالغــة (1005) ألف 
وخمســة  دنانير اردنية من الفترة الممتدة من بداية شهر كانون ثاني 
من العام (2008) وحتى نهاية شهر تموز من العام (2013) وباإلضافة 
الى مبلغ وقدره (101) دينار أردني وهي من ضريبة المعارف عن المأجور 
الموصوف في البند األول المذكور أعاله وكذلك األجرة المستحقة عليكم 
عن المأجور الموصوف في البند الثاني وفقاً للزيادات القانونية والبالغة 
(5840) خمسة االف وثمانمائة وأربعون دينار أردني باإلضافة الى وجوب 
دفع األجرة المستحقة أيضاً عليكم وفقاً لألجرة القديمة منذ بداية شهر 
كانون ثاني من العام (2008) وحتى نهاية شهر تموز من العام (2013) 
ومجموعها (67) شهراً ومقدار أجرتها (670)ستمائة وسبعون دينار أردني 
باإلضافة الى وجوب دفع ضريبة المعارف عن السنوات (2005) حتى سنة 
(2012) ومقدارها (67) سبعة وستون دينار أردني للمأجور الموصوف في 
البند الثاني أعاله باإلضافة الى رسوم هذا اإلخطار والبالغة (150) مائة 
وخمســون دينار أردني في غضون مدة أقصاها ثالثين يوماً من تاريخ 
تبليغكم نســخة عن هذا اإلخطار ، وبعكس ذلك فإنني سأضطر لرفع 
قضية تخلية ضدكم وتخليتكم من المأجور باإلضافة الى الزامكم بدفع 
األجرة المبينة أعاله وتكبيدكم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة مع 
احتفــاظ المخطرين بحقهم برفع دعــوى تخلية ضدكم نتيجة اإلخالل 
بعقد اإليجار وفقاً لواقع الحال المبين أعاله وذلك وفقاً للقانون واألصول 
وعليه أرجو من حضرة السيد الكاتب العدل برام اهللا تبليغك نسخة عن 
هذا اإلخطار والفائدة القانونية من تاريخ هذه المطالبة وحتى السداد 

التام حسب األصول.  تحريرا في:2013/7/8
 وكيـل المخطريـن

 المحامـي سائـد محمـد عطـا

 كاتب عدل رام اهللا

عدي زيود 

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دائرة تسجيل أراضي قلقيلية
رقم الملف ٤٢٨/ج/٢٠١٣

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي قلقيلية
 يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تســجيل أراضي قلقيلية الســيدة 
وجيهــة محمد أحمد ابو جبــارة بصفتها وكيلة عامة بموجب الوكالة 
العامــة رقم عــدل 2005/2366 والصادرة عن عدل قلقيلية بتاريخ 
2005/8/15  وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم (9) من الحوض 
رقــم( 7550) مــن أراضي ( قلقيليــة ) فمن له اعتــراض على ذلك 
عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التســجيل خالل فترة عشــرة أيام 
من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة 

حسب األصول ووفقا للقانون
اسم الموكل ( المالك ) : أنسام فتحي محمود جبارة

اسم الوكيل : وجيهة محمد أحمد ابو جبارة
 دائرة تسجيل أراضي قلقيلية 

10/23د

   دولــة فلسطيــن
 السلطة القضائية

محكمة بداية قلقيلية
الرقم : ٢٠٠٩/٥٧

10/23د

تبليغ ورقة اخبار بواسطة النشر في احدى الصحف المحلية
 إلى المعترض اسماعيل علي محمود العبره / قلقيلية ومقيم داخل 
الخــط االخضــر حاليا اعلمك انه قد تقرر اخطارك بواســطة النشــر 
لمراجعــة دائرة تنفيذ قلقيليه موعد الجلســة بتاريخ 2013/11/20 
والتي موضوعها اعتراض بيع قطعة ارض والمقامة من قبل المحكوم 
له ماجد احمد حســن بغدادي والمنفذة لدى دائرة تنفيذ قلقيلية في 
القضية رقم 2009/57 لذلك عليك الحضور في موعد الجلسة المحدد 
اعاله وبخالف ذلك ستقوم هذه الدائرة بالعمل القانوني الالزم حسب 

االصول والقانون . تحريرا في : 2013/10/21
مأمور تنفيذ قلقيلية 

   دولــة فلسطيــن
 السلطة القضائية

محكمة بداية قلقيلية
الرقم : ٢٠٠٩/٥٢

10/23د

 تبليغ ورقة اخبار بواسطة النشر في احدى الصحف المحلية
 إلى المعترض اسماعيل علي محمود العبره / قلقيلية ومقيم داخل 
الخــط االخضــر حاليا اعلمك انه قد تقرر اخطارك بواســطة النشــر 
لمراجعــة دائرة تنفيذ قلقيليه موعد الجلســة بتاريخ 2013/11/20 
والتي موضوعها اعتراض بيع قطعة ارض والمقامة من قبل المحكوم 
له ماجد احمد حســن بغدادي والمنفذة لدى دائرة تنفيذ قلقيلية في 
القضية رقم 2009/52 لذلك عليك الحضور في موعد الجلسة المحدد 
اعاله وبخالف ذلك ستقوم هذه الدائرة بالعمل القانوني الالزم حسب 

االصول والقانون . تحريرا في : 2013/10/21
مأمور تنفيذ قلقيلية 

   دولــة فلسطيــن
 السلطة القضائية

محكمة بداية قلقيلية
الرقم : ٢٠٠٩/٥٢

10/23د

 تبليغ ورقة اخبار بواسطة النشر في احدى الصحف المحلية
 إلى المعترض عليه عالء مصطفى عبد الكريم تيم / قلقيلية ومقيم 
داخل الخط االخضر حاليا اعلمك انه قد تقرر اخطارك بواسطة النشر 
لمراجعــة دائرة تنفيذ قلقيليه موعد الجلســة بتاريخ 2013/11/20 
والتي موضوعها اعتراض بيع قطعة ارض والمقامة من قبل المحكوم 
له ماجد احمد حســن بغدادي والمنفذة لدى دائرة تنفيذ قلقيلية في 
القضية رقم 2009/52 لذلك عليك الحضور في موعد الجلسة المحدد 
اعاله وبخالف ذلك ستقوم هذه الدائرة بالعمل القانوني الالزم حسب 

االصول والقانون . تحريرا في : 2013/10/21
مأمور تنفيذ قلقيلية 

   دولــة فلسطيــن
 السلطة القضائية

محكمة بداية قلقيلية
الرقم : ٢٠٠٩/٥٧

10/23د

 تبليغ ورقة اخبار بواسطة النشر في احدى الصحف المحلية
 إلى المعترض عليه عالء مصطفى عبد الكريم تيم / قلقيلية ومقيم 
داخل الخط االخضر حاليا اعلمك انه قد تقرر اخطارك بواسطة النشر 
لمراجعــة دائرة تنفيذ قلقيليه موعد الجلســة بتاريخ 2013/11/20 
والتي موضوعها اعتراض بيع قطعة ارض والمقامة من قبل المحكوم 
له ماجد احمد حســن بغدادي والمنفذة لدى دائرة تنفيذ قلقيلية في 
القضية رقم 2009/57 لذلك عليك الحضور في موعد الجلسة المحدد 
اعاله وبخالف ذلك ستقوم هذه الدائرة بالعمل القانوني الالزم حسب 

االصول والقانون . تحريرا في : 2013/10/21
مأمور تنفيذ قلقيلية 

   دولــة فلسطيــن
 السلطة القضائية

محكمة بداية قلقيلية
الرقم : ٢٠٠٩/٥٧

10/23د

 تبليغ ورقة اخبار بواسطة النشر في احدى الصحف المحلية
 إلــى المعتــرض حافظ علي محمود العبــره / قلقيلية ومقيم داخل 
الخــط االخضــر حاليا اعلمك انه قد تقرر اخطارك بواســطة النشــر 
لمراجعــة دائرة تنفيذ قلقيليه موعد الجلســة بتاريخ 2013/11/20 
والتي موضوعها اعتراض بيع قطعة ارض والمقامة من قبل المحكوم 
له ماجد احمد حســن بغدادي والمنفذة لدى دائرة تنفيذ قلقيلية في 
القضية رقم 2009/57 لذلك عليك الحضور في موعد الجلسة المحدد 
اعاله وبخالف ذلك ستقوم هذه الدائرة بالعمل القانوني الالزم حسب 

االصول والقانون . تحريرا في : 2013/10/21
مأمور تنفيذ قلقيلية 

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دائرة تسجيل أراضي قلقيلية
رقم الملف ٤٢٩/ج/٢٠١٣

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي قلقيلية
  يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي قلقيلية السيدة هنادي 
عمــر عزات مصطفى وذلك بصفته وكيال دورياً بموجب الوكالة الدورية 
رقــم 1/2006/45 عدل قلقيلية والمعطوفــة على الوكالة الدورية رقم 
التوثيــق 1/2006/41 الصادرة عن ســفارة فلســطين في عمان . وذلك 
بمعاملة بيع على القطعة رقم (52) من الحوض رقم( 7562) من أراضي 
( قلقيلية ) فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة 
التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك 

يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون
اسم الموكل ( المالك ) : وفاء ابراهيم يوسف هرش

اسم الوكيل : هنادي عمر عزات مصطفى
 دائرة تسجيل أراضي قلقيلية 

10/23د

  في لقاء عقده مركز "شمس" 

االحتالل طبق 3 توصيات فقط لليونيسف 
من أصل 38 تتعلق باألطفال المعتقلين 

نابلــس – الحيــاة الجديدة 
– عقد مركــز إعالم حقوق 
والديمقراطيــة  اإلنســان 
"شــمس" ورشــة بعنوان " 
اتفاقيــة حقــوق الطفــل"، 
في كلية الشــريعة بجامعة 
إبراهيم  وافتتحهــا  النجاح، 
العبــد من مركز "شــمس" 
والمشروع،  بالمركز  معرفاً 
مشيرا الى ان الورشة تأتي 
مشــروع:  نشــاطات  ضمن 
حقــوق  مفاهيــم  تعزيــز 
الصالح  والحكــم  اإلنســان 
بدعــم  الشــريعة  لطلبــة 
مؤسســة  مــن  وتمويــل 

المستقبل.
وقال الدكتور أيمن دباغ أن 
تقرير منظمة األمم المتحدة 
"اليونيســيف"،  للطفولــة 
االحتالل  ســلطات  أن  يؤكد 
انتهاك حقوق  فــي  ماضية 
لفلســطينيين  ا األطفــال 
معتقالتهــا،  فــي  األســرى 
وخرق االتفاقيات والمعايير 

الدولية في هذا الصدد.
وقال إنه وبعد مرور ســبعة 
أشــهر على إطــالق تقرير 
"اليونيسيف" لتحسين حماية 
األطفال الفلسطينيين وفق 
المعايير الدولية، قامت قوات 
االحتالل بتطبيق 3 توصيات 
فقط مــن أصل 38 توصية 
وردت في تقرير اليونيسيف 
الصــادر فــي آذار الماضــي 
طــرق  اســتخدام  حــول 
جديدة للتعامل مع األطفال 
الفلســطينيين المعتقليــن 

من محافظات مناطق. 
اتفاقية  اعتمــاد  وأوضح أن 
حقوق الطفل بمثابة تتويج 
لمــا يزيد على ســتة عقود 
مــن العمــل علــى تطويــر 

وتدويــن القواعــد الدوليــة 
المعنيــة بحقــوق الطفــل. 
إذ صــدر إعــالن جنيف عام 
1924 كأول وثيقــة دوليــة 
الطفــل.  بحقــوق  خاصــة 
وتعد االتفاقية بمثابة قائمة 
لمعايير  شمولها  فريدة في 
حقــوق اإلنســان المتعلقة 
باألطفال. فضال عن كونها 
تتضمن الحقوق االقتصادية 
لثقافيــة  وا واالجتماعيــة 
ســية  لسيا ا و نيــة  لمد ا و
اهتمــت  فقــد  لألطفــال، 
أيضا بوضعية األطفال في 
النزاعات المسلحة واألطفال 

الالجئيــن. وتحظى اتفاقية 
حقــوق الطفــل بما يشــبه 
اإلجمــاع العالمي فكل دول 
العالم أطرافا في االتفاقية 
فيما عدا الواليــات المتحدة 

االميركية والصومال.
وأكد دباغ أن االتفاقية أقرت 
للطفل بوجوب احترام حق 
الطفــل فــي حريــة الفكر 
والوجدان والدين، وحقه في 
الحصــول علــى المعلومات 
والمواد من مختلف المصادر 

الوطنية والدولية.
وفــي ختام الورشــة أوصى 
ة  ر و بضــر ركون  لمشــا ا

مطالبــة المجتمــع الدولــي 
بالعمل على توفير الحماية 
الالزمة للطفل الفلسطيني.

وبفضح ممارسات االحتالل 
بحق أطفال فلســطين عبر 
وســائل اإلعــالم والمحافل 
الدوليــة المعنيــة بحقــوق 
لــى  إ لدعوة  وا اإلنســان.
محاكمــة مجرمــي الحــرب 
حقــوق  انتهكــوا  الذيــن 
وقتلوا  الفلسطيني  الطفل 
الوســائل  بــكل  طفولتــه 
الالأخالقية.وتوعية األطفال 
وإرشادهم  الفلســطينيين 
إلــى اتخاذ كافــة اإلجراءات 
األمنية التي تقيهم المخاطر 
االحتــالل  اســتخدام  حــال 
لكافــة أدواتــه القتالية ضد 
المواطنين.ورعاية األطفال 
المتضررين نتيجة ممارسات 
االحتالل القمعية في حقهم 
والعمل علــى تأهيلهم من 
اجتماعية  مؤسســات  خالل 

وثقافية متخصصة.

 جهاز المخابرات العامة في جنين
 يكرم 30 ضابطا متقاعدا

جنين - وفا- كرم جهــاز المخابرات العامة في محافظة جنين 
أمس، 30 ضابطا متقاعدا أنهوا عملهم في جهاز المخابرات، في 
حفــل أقيم في المقر.  وأكد مدير عام المخابرات في محافظة 
جنيــن العميد محمــد غنام ”أبــو داوود“، في كلمتــه بالحفل، 
دور الضبــاط المتقاعديــن الذين عملوا في جهــاز المخابرات 
ومــدى التقديــر والتثميــن من قبــل المحافظة ومؤسســاتها 
للجهود الحثيثة التي بذلت من قبلهم لفرض النظام والقانون 
وتطبيقه على أرض الواقــع وجعل مدينة جنين دائما نموذجا 
لألمــن واألمان، وخاصة بعد األحداث األخيرة التي تعرضت لها 

المحافظة.
وقال مدير الجهاز سابقا هاشم سالمه في كلمته باسم الضباط 
المتقاعدين، إننا نشــعر بالفخر واالعتزاز لهذا الجهاز الذي هو 
رمز عزتنا وســيادتنا على األرض، والذي لم ينسانا الى األبد، 
ونثمــن عاليــا دور اللواء فرج والعميد غنــام على هذه اللفته، 
ومؤكدا أنهم سيبقون جنودا أوفياء للجهاز وسيواصلون العمل 
معــه. ودعا عدد من المتحدثين مدير عام الجهاز العميد غنام، 
للمســاعدة والوقوف الى جانبهــم لصرف الكفاءة للمتقاعدين 
والــذي أصال وقع عليها رئيس مجلس الوزراء ســابقا الدكتور 
سالم فياض، والعمل على صرف جدول غالء المعيشة كبقية 

الموظفين.  

  مصر تؤكد مساندتها للمفاوضات 
وصوال التفاق نهائي للسالم

نيويــورك - وفا- أكد مندوب مصــر الدائم لدى األمم المتحدة 
في نيويورك السفير معتز أحمدين خليل امس، مساندة بالده 
للمفاوضات الحالية الفلســطينية – اإلسرائيلية، للتوصل إلى 

اتفاق نهائي للسالم. 
وأعرب خليل في كلمته التي ألقاها في جلسة اإلحاطة الشهرية 
حــول الوضع في الشــرق األوســط أمــام مجلــس األمن، عن 
شــعور مصر بالقلق لما يتردد بشأن وجود اختالفات جوهرية 
بيــن الطرفين يصعب تجاوزها، داعيا إســرائيل بصفتها دولة 
االحتالل إلى اتخاذ الخطوات الالزمة لتحقيق حل الدولتين قبل 

فوات األوان.
وتطرق إلى اإلحصــاءات األخيرة التي أظهرت مضاعفة أعداد 
المستوطنين بالضفة ثالث مرات منذ التوقيع على اتفاق أوسلو 
عــام 1993 وحتــى عام 2012، األمر الذي يهــدد حل الدولتين 

ويدمر فرص السالم.

 التعرف على جثتين داخل مركبة
 اشتعلت فيها النيران في الطيبة

بيت لحم - الحياة الجديدة - قالت مصادر محلية، بان شــرطة 
االحتــالل، تعرفت على هويــة جثتين، عثر عليهما في مركبة 
اشتعلت فيها النيران، قرب مقبرة في مدينة الطيبة، في المثلث، 

مساء االثنين الماضي.
وحسب هذه المصادر فان الجثتين تعودان لمواطنين من مخيم 
العزة، قرب بيت لحم، وكانت الناطقة باســم شــرطة االحتالل 
لوبا السمري اعلنت لدى العثور على الجثتين، العثور على قطعة 

سالح داخل المركبة المشتعلة بجوار الجثتين.

 اصابة عامل فلسطيني بجروح 
خطيرة خالل عمله في الـ 48

رام اهللا - وفا- أصيب امس، عامل ( 20 عاما) من الخليل بجروح 
خطيــرة، جراء ســقوطه في مكان عمله داخــل أراضي 1948. 
وأفادت مصادر طبية إسرائيلية، بأن العامل سقط عن علو في 

ورشة بناء، وما زال التحقيق جاريا لمعرفة مالبسات الحادث.

جانب من اللقاء.


