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االثنين 2018/4/16

مؤتمر "تمكين اقتصاد القدس" يختتم أعماله
في إسطنبول بإطالق مبادرات لدعم المدينة المقدسة
رجل أعمال.
وقرر المؤتمر عقد النس���خة الثانية م���ن المؤتمر في مدينة
الق���دس ،وكذل���ك تقرر عقد اجتم���اع للجن���ة المتابعة يوم ٢٨
نيسان الجاريداخل الوطن؛ لمتابعة تطبيق القرارات والنتائج.
وكان المؤتمر اس���تهل يومه األول بجلسة افتتاحية بحضور
رسمي فلسطيني وتركي وبمش���اركة ما يقارب 200رجل أعمال
ّ
من  28دولة ،حي���ث تخلل اليوم األول جلس���ة افتتاحية وكلمة
مركزي���ة لرئيس لجن���ة القدس في القائمة المش���تركة النائب
د .أحم���د الطيبي الذي حضر إلى جانب وف���د من الداخل منهم
المحامي أس���امة الس���عديوالنائب عن "العربي���ة التغير" في
"القائمة المش���تركة" وائل يونس ،وس�ل�ام عياش نائب رئيس
بلدية أم الفحم السابق وعدد من رجال األعمال من الداخل.
وفي اليومين الثاني والثالث ش���هد المؤتمر جلسات حوارية
ب���إدارة متخصصين في االقتصاد ،حيث تم طرح عدة مش���اريع
تستهدف تمكين اقتصاد المدينة المقدسة.
واعتب���ر النائ���ب د .أحمد الطيب���ي ،رئيس لجن���ة القدس في
القائمة المشتركة بكلمته ،هذا المؤتمر من أهم المؤتمرات ألن
ً
الق���دس فعال تحتاج إلى التمكين ف���ي كافة مجاالت الحياة ألن
التحديات في القدس صعبة.
وأضاف الطيب���ي :ال يعقل أن يقوم ملياردي���ر يهودي واحد
فقط باالس���تثمار في القدس أضعاف ما يستثمره كافة رجال
األعمال والمس���تثمرين العرب والدول العربية ،ونسبة االهتمام
في القدس بالعالم العربي تنخفض شيئًا فشيئًا،لذلك فإن قرار
ترامب بنقل السفارة وتصريحاته حول القدس لم تكن مفاجئة
واالحتالل يفعل ما يشاء دون رقيب وهو احتالل غير مكلف".

القدس " -األيام" :اختتم في مدينة إسطنبول التركية ،مؤتمر
"دعم وتمكين اقتصاد القدس عاصمة دولة فلس���طين األبدية"،
بإطالق مب���ادرات لدع���م اقتص���اد المدينة المقدس���ة ،والذي
أقي���م ،على مدار ثالث���ة أيام ،بمبادرة وتنظي���م من اتحاد رجال
األعمالالفلس���طيني التركي وبالتعاون مع سفارة فلسطين في
الجمهورية التركية ونخبة من رجال األعمال الفلس���طينيين في
الوطن والشتات ،وعدد من المؤسسات العاملة من أجل القدس.
ّ
ووجه المنظمون في ختام المؤتمر دعوة لجميع رجال األعمال
الفلسطينيين بالعالم لالستثمار الحقيقي في مدينة القدس.
وأطلق المؤتمر مبادرة لتأسيس شركة استثمارية بقيمة مئة
مليون دوالر أميركي بشكل أولي وقد ساهم  20رجل أعمال خالل
المؤتمر بجزء من رأس مال هذه الشركة.
وتعهد رجل األعمال فاروق الش���امي بمحفظة مالية بقيمة ١٠
مليون دوالر لمدة خمس���ة أعوام بمجموع يص���ل إلى  ٥٠مليون
دوالر سيكون نشاطهااألساس في القطاع الزراعي.
وخص���ص البن���ك اإلس�ل�امي العربي مبل���غ  ٥٠ملي���ون دوالر
لتمويل مش���اريع استثمارية في القدس من قبل محفظة البنك
التمويلية مخصصة للقطاع العقاري وقطاع الشركات المتوسطة
والصغيرة.
كم���ا تم اإلعالن من قب���ل ملتقى رجال األعمال الفلس���طيني،
وبالتع���اون م���ع غرفة تج���ارة وصناعة القدس،ع���ن إعادة فتح
وتشغيل  ٤٠٠محل تجاري داخل أسوار البلد القديمة بمعدل ٥٠
ألف دوالر لكل محل بمجموع يصل إلى  ٢٠مليون دوالر.
وتم إطالق مش���روع ش���بكة المس���تثمر النبي���ل المتخصصة
باالس���تثمار في تكنولوجيا المعلوم���ات بالقدس مكونة من ٢٠

رام الله :تخريج طلبة الثانوية العامة
بمدرسة االتصال التام للصم
رام الله " -وفا" :احتفل���ت جمعية الهالل األحمر ،أمس،
بتخريج الفوج العاش���ر م���ن طلبة الثانوي���ة العامة ،في
مدرسة االتصال التام لتعليم وتأهيل الصم التابعة لها.
وش���كر وزير التربي���ة والتعليم العال���ي صبري صيدم،
جميع الذي���ن اختاروا المش���اركة به���ذا االحتفال ،الذي
يدلل على الدرجة العالية من اإلنسانية وروح المسؤولية
تجاه هذه الشريحة التي تبحث عن دور ومكان أصيل في
المجتمع.
ّ
وعبر عن فخره بتوفير هذه المس���احة م���ن األمل بهذا
االحتفال ،مشيدًا بجهود جمعية الهالل األحمر وطواقمها
في س���بيل خدمة أبناء الش���عب الفلس���طيني في الوطن
والشتات.
وأكد صيدم س���عي الوزارة لدمج األشخاص ذوي اإلعاقة
ف���ي المجتمع ،وتطبيق المواءمة في المدارس لتس���هيل
حياتهم ومس���يرتهم التعليمية ،مش���يرًا إلى أن الوزارة
عمل���ت عل���ى توظيف  %25م���ن المرش���دين للتعامل مع
هذه الش���ريحة واألخذ بيدها لتوفير االحتياجات الالزمة
ألفراده���ا ،معلنًا أن هذا العام سيش���هد تقنيات جديدة
ستس���اعد األش���خاص من ذوي اإلعاقة الجتي���از امتحان
الثانوية العامة بنجاح.
من جهته ،ق���ال رئيس جمعية اله�ل�ال األحمر يونس
الخطيب" :هذا اليوم يعتبر من أسعد أيام السنة ،ألن حلم
ً
مدرسة الصم الذي لطالما حلمنا به طويال قد تحقق ،حيث
وضعنا حجر األس���اس لمدرس���ة االتصال التام الثانوية
للصم ،وسنسابق الزمن ليتزامن انتهاء البناء مع االحتفال
بذكرى اليوبيل الذهبي للجمعية في هذا العام".

ولف���ت إلى العمل الحثيث الذي تق���وم به وزارة التربية
ودي���وان الموظفي���ن العام لتطبي���ق المواءم���ة وقانون
الوظائ���ف لألش���خاص ذوي اإلعاق���ة ،وق���ال" :إذا تحقق
ً
التعلي���م والتوظيف لهم س���يصبحون عام�ل�ا منتجًا في
المجتمع الفلسطيني".
وفي كلم���ة الخريجينّ ،
حيا الط�ل�اب والطالبات جمعية
الهالل األحم���ر ومعلماتهم وزمالءه���م وزميالتهم على
ً
دعمهم المتواصل ،وصوال إلى ه���ذه المرحلة المتقدمة،
معربي���ن عن أملهم في تخطي امتحان ش���هادة الثانوية
العام���ة بنج���اح وااللتح���اق بالجامع���ة أس���وة بزمالئهم
اآلخرين ،وشكروا الخطيب على بناء مدرسة االتصال التام
الثانوية للص���م الجديدة وتوفير بيئة آمنة لهم ،وتوفير
وسائل تعليمية وكادر متخصص وأنشطة تسهل الدمج
مع أقرانهم.
وأشاد والد أحد الخريجين بجهود طواقم جمعية الهالل
األحم���ر ف���ي العمل م���ع ذوي اإلعاقة ،وتحديدًا مدرس���ة
االتص���ال الت���ام التابعة له���ا ،خاصة في مج���ال تعليم
وتأهيل وتنمية قدرات الطلبة الصم.
وتخلل الحف���ل فقرات فنية متنوعة م���ن ضمنها فقرة
قدمته���ا مجموعة من الطلبة الصم بالتعاون مع مدرس���ة
راهبات مار يوس���ف ،وفقرات من الدبكة الشعبية لفرقة
الصم التابعة للجمعية.
وفي ختام الحف���ل تم تكريم طاقم المدرس���ة والطلبة
الخريجي���ن وع���دد من المؤسس���ات الداعمة والش���ريكة
للجمعي���ة في هذا المج���ال ،وتم تخريج ط�ل�اب وطالبات
الثانوية العامة في المدرسة.

االنتهاء من تركيب لوحات
إرشادية في المحميات الطبيعية
رام الله " -األيام" :أنهت س���لطة جودة البيئة ،بالشراكة
مع مؤسسة "هانس زايدل" األلمانية العاملة في األراضي
الفلس���طينية ،وبالتع���اون مع موقع محميات فلس���طين
اإللكترون���ي ،تركيب اللوح���ات اإلرش���ادية المعلوماتية
الخاص���ة ف���ي المحمي���ات الطبيعية ،كإح���دى الخدمات
اللوجستية والعلمية التي يتم تقديمها للزوار السائحين
للمحميات.
وقال���ت دائرة اإلع�ل�ام االلكتروني في موق���ع محميات
فلس���طين ،في بيان صحافي ،أمس ،إن س���بع محميات تم
اس���تهدافها خالل المش���روع وهي "عي���ن وادي الزرقاء
العلوي في قرية دير غسانة ،ومحمية وادي جناتا بالقرب
م���ن قرية بيتلل���و ،ومحمية جبل طمون ف���ي بلدة طمون،
المكسر في س���ريس ،شوباش في قرية رابا ،الجبل الكبير
في قرية عزموط ،وادي القف في الخليل".
ودع���ت الدائرة إل���ى زيارة الموق���ع اإللكتروني www.
 mahmiyat.ps/arلالطالع على المحميات الفلس���طينية
لما يش���كله م���ن دليل علم���ي وتعليم���ي وتعريفي الى

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي رام الله

الطبيع���ة والس���ياحة البيئية في فلس���طين ،مثمنة دور
س���لطة جودة البيئة ورئيستها عدالة األتيرة في دعمها
للموقع اإللكتروني وفريقه في تعزيز مفاهيم الس���ياحة
البيئية في المحميات الطبيعية.
وبينت أن اللوحات اإلرش���ادية تش���مل بعض المعلومات
العلمي���ة والفنية عن المحمية الطبيعية وخارطة جغرافية
عنها وحدودها ،وعن الطيور المتوطنة بها والنباتات التي
يمكن للزائر مش���اهدتها في المحمية ،وبعض التعليمات
الواجب اتباعها داخل المحمي���ة المتمثلة في منع الصيد
وقطف األزهار والنباتات أو تجميعها ومنع االحتطاب ومنع
إشعال النيران خارج األماكن المخصصة لها في المحمية.
وأش���ارت الدائرة إلى أن تركيب اللوحات االرشادية تم
بالشراكة مع س���لطة جودة البيئة وبالتعاون مع البلديات
ذات العالقة بدعم من االتحاد األوروبي ،ضمن إطار تعزيز
مب���دأ الش���راكة والتعاونية ف���ي العمل على اس���تدامة
المحمي���ات الطبيعي���ة وتعزي���ز الس���ياحة البيئية في
المحميات الطبيعية.

رقم الملف/1270 :ج2018/
التاريخ2018/4/15 :

إعالن صادر عن دائرة أراضي رام الله

يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل اراض���ي رام الله الس���ادة “دام العز” وربحية
بنتا “محمد صالح” اس���عد بزار وصاف���ي جمال ابناء خالد محمد عبد الله بواس���طة الوكيل
الدوري لورنس س���ليم سليمان مسحل بموجب الوكاالت الدورية رقم  .1الوكالة الدورية رقم
 2015/7599بتاري���خ  2015/4/23عدل رام الل���ه  .2الوكالة الدورية رقم  2015/10322عدل
رام الله  .3الوكالة الدورية رقم  2015/22516بتاريخ  2015/11/18عدل رام الله وماهر خالد
محمد عبد الله بواس���طة الوكيل الخاص س���ميح محمد موس���ى عبد الصمد بموجب الوكالة
الخاصة رقم  2017/586بتاريخ  2017/1/9الصادرة عن كاتب عدل رام الله.
وذلك بمعاملة بيع على قطعة األرض  109من الحوض  2من أراضي سردة.
فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حس���ب األصول
ووفقًا للقانون.
الموكل

الوكيل

“دام العز” “محمد صالح” أسعد عبد الله

لورنس سليم سليمان مسحل

ربحية “محمد صالح” أسعد عبد الله

لورنس سليم سليمان مسحل

جمال خالد محمد عبد الله

لورنس سليم سليمان مسحل

صافي خالد محمد عبد الله

لورنس سليم سليمان مسحل

ماهر خالد محمد عبد الله

سميح محمد موسى عبد الصمد
دائرة تسجيل األراضي

بحث التعاون بين
فلسطين واألردن بمجال
التفتيش القضائي
رام الل���ه " -األيام" :بح���ث النائب
العام ،المستش���ار أحمد ب���راك ،مع
الخبي���ر األردن���ي القاض���ي أي���وب
الس���واعير ،خالل لقاء ف���ي رام الله،
أمس ،التعاون ف���ي مجال التفتيش
القضائ���ي ،تمهي���دًا لالس���تعداد
إلعداد دلي���ل إج���راءات عمل موحد
خاص بدائرة التفتيش القضائي في
مكتب النائب العام.
وقدم براك لمحة حول رؤية النيابة
العامة ،وأهدافها المتعلقة بتعزيز
س���يادة القان���ون ف���ي فلس���طين،
وأهمي���ة المضي قدمًا ف���ي تحقيق
الخطة االستراتيجية لقطاع العدالة
بش���كل عام والنيابة العامة بش���كل
خ���اص ،وبالتحدي���د فيم���ا يتعل���ق
بدائ���رة التفتي���ش القضائ���ي في
مكتب النائب الع���ام ،مؤكدًا أهمية
االس���تفادة من خبرات كافة الشركاء
في مجال التفتيش القضائي.
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نص كلمة الرئيس في قمة القدس العربية
قبل أن أبدأ كلمتي ،أش���كر خادم الحرمين الشريفين الملك
س���لمان بن عب���د العزيز ،على ما أعلن عنه فيما يتعلق باس���م
ال���دورة أو الدعم والمس���اعدات التي أعل���ن عنها ،فهذا ليس
غريب���ا عن المملكة ،فالش���كر والتقدير لك���م ،خاصة أنكم لم
تنقطعوا يوما عن مس���اعدة القضية الفلس���طينية ودعمها،
فالشعب الفلسطيني يقدر لكم كل هذا.
ُ
َ
اليوم ،في الوقت الذي تشهد فيه القدس الشريف
نجتمع،
ً
هجم���ة اس���تيطانية غير مس���بوقة ،تهدف لالس���تيالء على
أرضها ،وتهجير أهلها ،وطمس هويتها التاريخية ،وانتمائها
العربي اإلس�ل�امي والمس���يحي األصيل؛ إنها أولى القبلتين،
وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين ،وموئل األقصى
وقبة الصخرة ومسرى النبي محمد عليه الصالة والسالم ،وهي
أيضًا موئل كنيسة القيامة ،وعلى دروبها سار سيدنا المسيح
عليه السالم.
يتم ذلك كل���ه بدعم م���ن اإلدارة األميركي���ة الحالية التي
خرق���ت القواني���ن الدولي���ة ،بقرارها اعتبار الق���دس عاصمة
إلس���رائيل ،في خطوة اس���تباقية ومدانة ،األم���ر الذي جعل
الواليات المتحدة طرفًا في الصراع وليس���ت وس���يطًا منفردًا
لحل���ه ،ما جعل الحديث عن خطة س�ل�ام أميركية أمرًا غير ذي
مصداقية .وهنا أجدد التأكيد على أن القدس الشرقية ،كانت
وستبقى إلى األبد ،عاصمة لدولة فلسطين.
األخ خادم الحرمين الشريفين رئيس القمة:
يطيب ل���ي أن أتوجه إليكم بخالص التحي���ة والتقدير على
اس���تضافة هذه القمة هنا في المملكة العربية الس���عودية
التي دعمت الشعب الفلس���طيني ،ووقفت إلى جانب حقوقه
المش���روعة ،س���ائلين الل���ه أن يحفظكم وش���عبكم وبلدكم
الشقيق ،ويديم عليكم نعمة األمن والرخاء.
كم���ا أعرب عن جزيل الش���كر والتقدير ألخي صاحب الجاللة
الملك عبد الل���ه الثاني ،على رئاس���ته الناجحة ألعمال القمة
السابقة ،ش���اكرين لجاللته دعمه الدائم لفلسطين وبصفته
صاحب الرعاية على المقدس���ات اإلس�ل�امية والمسيحية في
القدس ،والش���كر أيض���ًا لرئيس لجنة الق���دس ،جاللة الملك
محمد السادس.
والش���كر والتقدي���ر العميق موص���ول لإلخوة ق���ادة الدول
العربية ،وش���عوبها الش���قيقة عل���ى مواقفهم مع ش���عبنا،
ولألمانة العامة لجامعة الدول العربية على جهودها.
األخ خادم الحرمين رئيس القمة ،اإلخوة القادة:
إن قضي���ة فلس���طين بقي���ت دون ح���ل بالرغم م���ن صدور
مئات القرارات عن الجمعية العام���ة ومجلس األمن ،لم تطبق
جميعها ،فإلى متى ستبقى إسرائيل دون مساءلة أو محاسبة،
تتص���رف كدولة فوق القانون؟ .هناك  705قرارات صدرت عن
الجمعي���ة العامة ،و 86قرارا صدرت عن مجلس األمن ،لم ينفذ
قرار واحد منها.
إننا لم نرفض المفاوضات يومًا ،واستجبنا لجميع المبادرات

التي قدمت لنا ،وعملنا مع الرباعية الدولية ومع جميع اإلدارات
ً
األميركية المتعاقبة وصوال لإلدارة الحالية ،والتقينا الرئيس
ترام���ب ع���دة م���رات ،وانتظرن���ا أن تق���دم اإلدارة األميركية
خطتها للس�ل�ام ،وإذا بها تقوم باالعت���راف بالقدس عاصمة
إلسرائيل ،وتقرر نقل سفارتها إليها ،وتعلن أنها رفعت ملف
الق���دس عن طاول���ة المفاوضات ،وتقرر خف���ض المخصصات
المقدمة لـ"األونروا" ،تمهيدًا إلزاحة ملف الالجئين عن طاولة
المفاوض���ات ،كل ذلك في خرق صريح للقان���ون الدولي ،وفي
سابقة اعتبرناها انتكاسة كبرى ،رفضتها غالبية دول العالم.
األخ خادم الحرمين رئيس القمة ،اإلخوة القادة:
إن مساعينا لتحقيق المصالحة الفلسطينية وتوحيد أرضنا
وش���عبنا لم ولن تتوقف ،فقد أتحنا لذلك الفرصة تلو األخرى
منذ أحد عش���ر عام���ًا وحتى اآلن ،وتجاوبنا م���ع جميع الجهود
العربي���ة والمصري���ة ،والت���ي كان آخرها االتف���اق الذي جرى
في القاهرة في  12تش���رين األول من الع���ام الماضي ،برعاية
مصرية مش���كورة ،لتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل
مس���ؤولياتها والذه���اب النتخابات رئاس���ية وبرلمانية ،وفي
مقاب���ل ذل���ك وقعت محاولة آثم���ة الغتيال رئي���س الحكومة
ورئي���س جه���از المخابرات ،األم���ر الذي تتحمل مس���ؤوليته
بالكامل حركة حماس التي تتصرف كسلطة أمر واقع .إننا لم
ولن نتخلى عن شعبنا في قطاع غزة ،حيث تحملنا المسؤولية
وقدمنا نصف موازنتنا الحكومية لشعبنا في غزة وهذه ليست
منة وإنما واجبنا ودعونا الدول المانحة إلى تقديم المشروعات
إلعادة إعمارها وتنميتها.
المس���ؤولية
الوفاق
حكومة
تتحمل
ولك���ن كيف يمك���ن أن
ً
دون أن يتم تمكينها من تسلم جميع مهامها كاملة وبشكل
فعلي ،والقيام بمس���ؤولياتها في قطاع غ���زة كما في الضفة
الغربية وااللتزام بالس���لطة الواحدة والقانون الواحد والسالح
الش���رعي الواح���د؟ ولذلك هذا هو موقفنا ،إما أن نتس���لم كل
شيء ونتحمل المسؤولية ،وإما ال.
في نهاية هذا الشهر ،ولتمتين جبهتنا الداخلية ،سينعقد
المجلس الوطني الفلس���طيني على أرض فلس���طين ،لتعزيز
صمود ش���عبنا ،مؤكدين بأننا س���نواصل التمس���ك بالثوابت
الوطنية ،والدفاع عن مش���روعنا الوطني الذي ضحى من أجله
الش���هداء واألس���رى والجرح���ى ،الذين كان آخرهم ش���هداء
وجرحى وأس���رى هبة القدس ،ومسيرات العودة السلمية ،في
ذكرى يوم األرض ،ومع األس���ف فقد واجهها جيش االحتالل
بالرصاص الحي.
األخ خادم الحرمين رئيس القمة ،اإلخوة القادة:
قمت في شهر ش���باط الماضي بطرح خطة سالم في مجلس
األمن الدولي ،تستند في األساس إلى مبادرة السالم العربية،
أكدنا خاللها على ضرورة االلت���زام بالمرجعيات الدولية ،وقد
تم اعتمادها من مجلس وزراء الخارجية العرب ،وتتلخص فيما
يلي:

ندعو إلى عقد مؤتمر دولي للس�ل�ام في الع���ام  ،2018يقرر
ً
قبول دولة فلسطين عضوًا كامال في األمم المتحدة ،وتشكيل
آلية دولية متعددة األطراف ،لرعاي���ة مفاوضات جادة تلتزم
فترة
بقرارات الش���رعية الدولية ،وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن
ٍ
زمنية محددة ،بضمانات تنفيذ أكيدة ،وتطبيق مبادرة السالم
ٍ
العربي���ة كما اعتم���دت ،أي إنهاء االحتالل اإلس���رائيلي الذي
بدأ العام  1967وإقامة دولة فلس���طين المستقلة بعاصمتها
الق���دس الش���رقية ،لتعي���ش بأمن وس�ل�ام إلى جان���ب دولة
إسرائيل.
هذه الخطة التي قدمناها ،ونتمنى على قمتكم أن تتبناها
لنس���تمر في مح���اوالت تطبيقها ،وأعتقد أنها هي األنس���ب
للوصول لسالم بيننا وبين اإلسرائيليين.
وقب���ل أن أختتم كلمتي ،أقول إن إس���رائيل تحاول في هذه
األي���ام أن تتقدم بطلب لعضوية مجلس األمن ،وال ادري كيف
تكون إس���رائيل عضوا في مجلس األمن وه���ي التي اخترقت
وتخلت ورفض���ت أن تطبق أي قرار من قرارات األمم منذ العام
 1947إل���ى يومنا ه���ذا ،ال قرارات الجمعي���ة العامة وال قرارات
مجلس األمن ،ولذلك نهيب بكل األشقاء أن نقف وقفة واحدة
لنحول دون وصول إس���رائيل إل���ى عضوية مجلس األمن ألنها
ال تس���تحق ذلك ،فدول���ة ال تحترم مجلس األم���ن ،وال تحترم
الشرعية الدولية ،وتريد أن تنصب نفسها على منصة مجلس
األمن ،هذا ال يجوز.
وختامًا ،أقول إن اآلالف من شعبنا وأمتنا قد ضحوا بحياتهم
م���ن أجل الق���دس ،وال ضير أن نواصل الس���ير على درب اآلالم
والصم���ود والبن���اء دفاعًا ع���ن فلس���طين وعاصمتها القدس
الشريف ومقدساتها وحق شعبنا في الحرية واالستقالل.
إننا على ثق���ة تامة بأنكم لن تتخلوا عن القدس الش���ريف
وعن قضية شعبنا وحقوقه الوطنية الثابتة ،كما أن ثقتنا بكم
كبي���رة لمواصلة دعم أهل القدس ومؤسس���اتها ،وفق الخطة
التنموية الخمسية التي يرعاها البنك اإلسالمي للتنمية التي
قدمت لكم ،آملين تنفيذها ضمن جداول زمنية محددة.
ونؤكد على ضرورة الدعوة لتش���جيع زي���ارة القدس وفق ما
أقره مجلس الجامعة العربية في آذار الماضي ،نتمنى عليكم
أن تدعوا لزيارة القدس ،أال تتركوا أهلها وحدهم ،حتى يشعر
أهل الق���دس أن األمة العربية معهم وتحتضنهم وتقف إلى
جانبهم ،وهذا بصراحة ليس تطبيعا مع إس���رائيل ،ألن زيارة
السجين ليست زيارة السجان.
إنني أيها اإلخ���وة األعزاء ،لم ولن أدخر جهدًا إلنهاء معاناة
ش���عبي وتحقيق س�ل�ام ينعم به الجميع ،ولكني لن أفرط بأي
ح���ق من حق���وق هذا الش���عب التي نصت عليه���ا وضمنتها
الشرائع الدولية.
أخي خادم الحرمين الش���ريفين ،لكم ولكل القادة األش���قاء
كل الشكر ،وإن فلسطين وش���عبها سيحفظون لكم مواقفكم
النبيل���ة ،متطلعين إل���ى اليوم الذي نس���تقبلكم في القدس
عاصمة دولة فلسطين ،ندعوكم من اآلن ونعقد القمة العربية
في يوم قريب إن شاء الله لنصلي معًا في المسجد األقصى.

اليوم الذكرى الثالثون الستشهاد خليل الوزير "أبو جهاد"
رام الل���ه " -وف���ا" :تص���ادف الي���وم،
الس���ادس عش���ر م���ن نيس���ان ،الذكرى
الـثالثون الغتيال "أمير الشهداء" خليل
الوزير "أبو جهاد".
"أبو جهاد" مهندس االنتفاضة األولى
الع���ام  ،1987وهو ومن رس���م برنامجها
في رسالته الش���هيرة يوم ،1988/3/27
بعنوان" :لنس���تمر في الهجوم ،ال صوت
يعلو فوق صوت االنتفاضة ،ال صوت يعلو
ّ
الفلسطينية".
فوق صوت منظمة التحرير
اغتالت إسرائيل ،أبو جهاد في تونس
الع���ام  ،1988فجر الس���ادس عش���ر من
نيسان.
وكانت ف���رق "كوماندوز" إس���رائيلية
وصلت إلى شاطئ تونس ،لتنفيذ مهمة
اغتيال "أب���و جهاد" على ش���اطئ الرواد
قرب ميناء قرطاجة.
اقتحم���ت إح���دى الخالي���ا البيت بعد
تسللها للمنطقة ،وقتلت حارس الشهيد
أبو جهاد ،وتقدمت أخرى مسرعة للبحث
عنه ،فس���مع ضج���ة في المن���زل وذهب
ليس���تطلع األمر ،وإذا بس���بعين رصاصة

تخت���رق جس���ده ليتوج "أميرا لش���هداء
فلسطين".
ُدف���ن "أبو جه���اد" في العش���رين من
نيس���ان  1988في دمش���ق ،في مس���يرة
حاش���دة غص���ت به���ا ش���وارع المدينة،
بينما لم يمنع حظ���ر التجول الذي فرضه
االحت�ل�ال ،الجماهي���ر الفلس���طينية من
تنظي���م المس���يرات الغاضب���ة والرمزية
وفاء للش���هيد .ولد خليل إبراهيم محمود
الوزير في  10تش���رين األول العام 1935
في الرملة التي غادرها إلى غزة إثر حرب
 1948مع عائلته ،وهو متزوج وله خمس���ة
أبناء.
ودرس ف���ي جامعة اإلس���كندرية ،ثم
انتقل إلى الس���عودية فأق���ام فيها أقل
من عام ،وبعدها توجه إلى الكويت وظل
بها حتى العام  ،1963وهناك تعرف إلى
الش���هيد ياسر عرفات وش���ارك معه في
تأسيس حركة فتح.
وف���ي الع���ام  1963غ���ادر الكويت إلى
الجزائر ،وس���محت الس���لطات الجزائرية
بافتت���اح أول مكتب لحرك���ة فتح وتولى

مس���ؤولية ذل���ك المكت���ب ،كم���ا حصل
خالل هذه المدة عل���ى إذن من الحكومة
بالس���ماح لكوادر الحركة باالشتراك في
دورات عس���كرية وإقامة معسكر تدريب
للفلسطينيين الموجودين في الجزائر.
غ���ادر الش���هيد أب���و جه���اد الجزائر
العام  1965إلى دمش���ق ،حيث أقام مقر
ُ
القيادة العس���كرية وكلف بالمسؤولية
عن العالقات م���ع الخاليا الفدائية داخل
فلسطين.
وش���ارك ف���ي ح���رب  1967وق���ام
بتوجي���ه عمليات عس���كرية ضد الجيش
اإلس���رائيلي في منطق���ة الجليل األعلى،
وتولى المسؤولية عن القطاع الغربي في
حركة فتح ،وه���و القطاع الذي كان يدير
العمليات في األراضي المحتلة.
وخ�ل�ال توليه قيادة ه���ذا القطاع في
الفت���رة ما بي���ن  1982 – 1976عكف على
تطوير القدرات القتالي���ة لقوات الثورة
كم���ا كان له دور بارز ف���ي قيادة معركة
الصمود ف���ي بيروت الع���ام  1982والتي
اس���تمرت  88يوم���ًا خ�ل�ال االجتي���اح

اإلسرائيلي للبنان.
وتس���لم القائد أبو جهاد خالل حياته
مواق���ع قيادية عدة ،فكان عضو المجلس
الوطني الفلسطيني خالل معظم دوراته،
وعضو المجلس العس���كري األعلى للثورة
الفلس���طينية ،وعضو المجلس المركزي
لمنظم���ة التحرير الفلس���طينية ،ونائب
القائ���د العام لقوات الث���ورة ،كما يعتبر
مهن���دس االنتفاض���ة وواحدًا من أش���د
القادة المتحمسين لها.
بعد حصار بيروت الع���ام  1982وخروج
كادر وق���وات الث���ورة م���ن المدينة عاد
الوزير ،مع رفيق دربه ياس���ر عرفات إلى
مدينة طرابلس ليقودا معركة الدفاع عن
معاقل الثورة في مواجهة المنش���قين،
وبعد الخروج من طرابلس توجه أبو جهاد
إل���ى تونس حي���ث مقر المنظم���ة ومقر
إقام���ة أس���رته ،ومن هن���اك أصبح دائم
التجوال بين العواص���م العربية للوقوف
عن كثب على أحوال القوات الفلسطينية
المنتش���رة ف���ي تلك البل���دان ،وكان من
عادته أنه ال يمكث في تونس بين أهله،

سوى بضعة أيام ،لكنه مكث  15يوما في
الزيارة األخيرة له في ربيع .1988
ومن العمليات العس���كرية التي خطط
لها أبو جه���اد ،عملية فندق (س���افوي)
في تل أبيب وقتل  10إسرائيليين العام
 ،1975وعملية انفجار الشاحنة المفخخة
في الق���دس الع���ام  ،1975وعملية قتل
"البرت ليف���ي" كبير خب���راء المتفجرات
ومس���اعده ف���ي نابل���س الع���ام ،1976
إضافة إل���ى عملي���ة دالل المغربي التي
قتل فيها أكثر من  37إس���رائيليا العام
 ،1978وعملي���ة قصف ميناء إيالت العام
 ،1979وقصف المس���توطنات الش���مالية
بالكاتيوشا العام .1981
وتحمل إسرائيل ،الشهيد المسؤولية
عن أسر  8جنود إس���رائيليين في لبنان
ومبادلته���م ب���ـ 5000معتق���ل لبنان���ي
وفلس���طيني ،و 100م���ن معتقلي األرض
المحتلة ،العام  ،1982وكذلك وضع خطة
اقتحام وتفجير مقر الحاكم العس���كري
اإلس���رائيلي ف���ي صور ،وعملي���ة مفاعل
ديمونة العام .1988

مخيم الفارعة :رسائل شبابية تشكو الوجع للعاصمة المحتلة والمحاصرة
كتب محمد بالص:
خط مش���اركون في المعسكر الكشفي
"القدس عاصمة للشباب اإلسالمي ،"2018
أمس ،رس���ائل حنين ل"زهرة المدائن"،
من قلب مركز الش���هيد صالح خلف ،وهو
ذات الم���كان الذي اس���تخدمه االحتالل
اإلسرائيلي كسجن زج فيه عشرات آالف
الفلس���طينيين ،وتحول إلى مركز إلعداد
القادة الشباب.
وكت���ب الش���بان ف���ي إطار معس���كر
المجل���س األعل���ى للش���باب والرياضة،
وجامع���ة الق���دس أبو دي���س ،وجمعية
الكش���افة الفلس���طينية ،نداءات وقهر
وتوصيف لحال مدينتهم المحتلة.
وعبرت الرس���ائل ،خالل ورشة نفذتها
وزارة اإلعالم وهيئة التوجيه السياس���ي
والوطن���ي في محافظة طوب���اس واألغوار
الشمالية ،عن حنين المشاركين للقدس،
ووصفت حال "يبوس" المحاصرة ،وأطلقت
نداءات الحرية المنتظرة لزهرة المدائن
وإيلياء.
وباحت إحدى الرس���ائل التي لخصتها
الحلق���ة " "91من سلس���لة "أص���وات من
طوباس" لوزارة اإلعالم ":أنا أحمد من قرية
الجيب شمال غربي القدس ،حينما أقامت
إس���رائيل جداره���ا العنص���ري اختلفت
أحوالن���ا ،وتقطع���ت أواصرن���ا ،وانتقلنا
للعي���ش في جب���ل المبكر ،ول���م يكتف
االحت�ل�ال بجداره ،بل فرض علينا ضرائب
باهظة على المياه ،والكهرباء ،واألمالك،
ويجبرن���ا على هدم بيوتنا بأيدينا ،بحجة
ع���دم الترخيص ،أو دف���ع غرامات كبيرة
والسجن".
وج���اء في س���طور ثاني���ة" :أعيش في
بي���ت لحم ،ول���م أعد أرى مدين���ة الله إال
عبر شاش���ة التلفاز ،أو من وراء األس���وار،
أو بوس���عي الجلوس تحت شجرة صنوبر
ف���ي بلدة العبيدية للتمت���ع بلمعان قبة
الصخرة ،دون الوصول إليها".
وكتبت سماح أبو غوش" :في كل الكون
يدافع الشبان عن عواصمهم ،وينخرطون
في أنش���طة تطوعية لتزيينها ،لكن في
القدس ف���إن أي فعل ال ي���روق لالحتالل
يتح���ول إل���ى تهمة ،ويخس���ر الش���بان

حياته���م بلم���ح البصر ،نح���ب زياراتكم
لمدينتنا ولألقصى ،وس���ترون بعيونكم
كي���ف يعيش المقدس���ي حي���اة حرجة،
فكل شيء ممنوع ،والجدران والحصار في
كل زاوية" .وباحت رس���الة أخرى" :أدرس
في جامعة القدس ف���ي أبو ديس ،وأقيم
ف���ي الولج���ة ،القري���ة المخنوق���ة بجدار
الفص���ل العنص���ري ،والمنهوب���ة أرضها
بالمستوطنات ،فال نستطيع الوصول إلى
القدس ،وفي كل يوم نسمع عن مصادرات
جديدة ،إنهم يريدون ابتالعنا".
وقطرت رس���الة إس���راء محمود بالقهر:
"عمري  19س���نة ،وأقيم في العيس���اوية
ش���مال ش���رقي القدس ،ندفع على بيتنا
ضريبة سنوية اس���مها (األرنونا) ،وتفقد
الكثير من العائالت مس���اكنها بجرة قلم،
فتهدم عل���ى ما فيها ،والحج���ة الدائمة
البن���اء بال ترخيص ،فف���ي القدس تفعل
إس���رائيل ما تش���اء ،ومتى تش���اء ،ونحن
نصمد ولو على الجمر".
وجاء في رس���الة لؤي ش���اهين" :أقيم
في العيزرية ،تبع���د عني العاصمة أمتار
قليلة ،ولكنها ممنوعة علينا بسبب جدار
الفصل العنصري الذي حولها كعصفورة
ف���ي قف���ص ،فعاصمتن���ا مرك���ز الكون،

وعالقتنا بها كالروح والجسد".
ونث���رت جن���ان باس���ل" :أقي���م ف���ي
العيس���اوية التي يسميها االحتالل (غزة
الصغ���رى) لصم���ود أهلها ،وتس���بب لي
بطاقة الهوي���ة التي يمنحه���ا االحتالل
مش���كلة ،فبحك���م خروج���ي م���ن قريتي
وإقامتن���ا ف���ي األردن لفت���رة ،ص���ار من
المحرم���ات علينا الدخ���ول إلى القدس إال
بتصريح ،وغالبا يرفض االحتالل الموافقة
عل���ى منحنا ه���ذا اإلذن لدخ���ول مدينتا
ومسقط رأسنا".
وق���ال محمد ش���كارنة" :تبعد بيت لحم
مس���افة  14كيلومترا عن القدس ،وال أزور
هذه المدينة ،ش���بان في جيلي ممنوعون
مثلي ،فيضطرون إلى وس���ائل التهريب
للص�ل�اة ف���ي األقص���ى ،وحين أش���اهد
العاصمة من بعيد أشعر بالقهر".
ووردت ف���ي رس���ائل يوس���ف ،وأحمد،
وحسام ،وبراء أوجاعا مشابهة ،فقد كتبوا:
"آخر مرة دخلنا فيه���ا القدس كانت قبل
 14عاما ،وقتها كنت أطفاال ،واليوم الطرق
الوحيدة للتواصل مع القدس مشاهدتها
من جب���ال العبيدية ،أو م���ن خلف الجدار
الذي يقسم جامعتنا أيضا".
وقالت نور حسين" :أقيم في أبو ديس،
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وال أتخيل كيف لي أن أرى القدس كل يوم
من وراء الجدار ،وفي الوقت نفس���ه تمنع
علي ،إنها قمة الذل والقهر".
وخط���ت نور عنبوس���ي" :أعيش في رام
الله ،عمري  21سنة ،ولم أدخل القدس غير
ثالث مرات في حياتي ،الس���فر إلى تركيا
أسرع وأسهل من الوصول إلى عاصمتنا".
وورد في رسالة سعاد الهراس" :أعيش
في القدس اس���ميا ،وعملي���ا ممنوعة من
دخوله���ا ،فأنا في الولجة التي تحتاج ربع
ساعة بالس���يارة لوصولها ،لكن اليوم لم
نعد نرى المدين���ة ،وحولنا يلتف الجدار
الذي يدمر كل ش���يء ،وانقس���مت بلدتنا
إلى قس���مين ،وإحدى أحالمي السير في
القدس بحري���ة ،والجلوس ف���ي ظل باب
العم���ود ،واالس���تماع إلى ن���داءات باعة
الكعك".
وكتبت دانا أبو شرخ" :أقيم في الخليل،
ولم أدخل القدس في حياتي ،لو تخبرون
أية شابة من جيلي في العالم عن عاصمة
بلدها ،فسترد إما أنها زارتها ،أو تستطيع
زيارتها في أي وقت تشاء".
ب���دوره ،ق���دم المف���وض السياس���ي
والوطن���ي لمحافظ���ة طوب���اس ،محم���د
العاب���د ،إطالل���ة وطنية لتاري���خ القدس

وفلسطين ،واس���تعرض التحديات التي
تواجه المشروع الوطني في ظل ما يسمى
ب"صفق���ة القرن" ،والضغ���وط األميركية
الهادفة إلى س���لب الق���دس ،فيما تتبع
تداعي���ات االنقس���ام الداخل���ي ،وموقف
القي���ادة الثابت من المدين���ة باعتبارها
عاصمة الدولة العتيدة.
وقال منس���ق وزارة اإلعالم في محافظة
طوباس واألغوار الش���مالية ،عبد الباسط
خل���ف ،إن رس���ائل الطلبة ع���ن المدينة
المقدس���ة الت���ي تحم���ل جامعته���م
اس���مها عكس���ت ما يعانه أبناء الشعب
الفلس���طيني ،بفعل منعهم من دخولها،
وإجبارهم على االكتفاء بمش���اهدتها من
خلف األسوار.
وأش���ار نائب رئيس جمعية الكش���افة
الفلس���طينية ،محم���د س���والمة ،إلى أن
المعس���كر الكش���في يأت���ي في س���ياق
فعالي���ات الق���دس عاصم���ة للش���باب
اإلس�ل�امي لهذا العام ،وينظ���م بالتعاون
ما بين المجلس األعلى للشباب والرياضة
ومنظمة التعاون اإلس�ل�امي ،وفيه تعبئة
فكري���ة ووطني���ة للش���باب ،ترك���ز على
القدس وتاريخه���ا وأهميتها وحاضرها
وما يالحقها من عدوان.
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يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل اراضي رام الله السيد :عبد الباسط محمد موسى
عب���د الصمد بصفت���ه الوكيل الدوري بموج���ب الوكالة الدورية رق���م  2017/25320بتاريخ
 2017/12/31الصادرة عن كاتب عدل رام الله
وذلك بمعاملة بيع على قطعة األرض  109من الحوض  2من اراضي سردة.
فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حس���ب األصول
ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
عبد الباسط محمد موسى عبد الصمد
مازن سيف الدين محمد مسلمي
دائرة تسجيل ال

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد عالء الدين عناد راغب ظاهر
بصفته وكي�ل�ا دوريا بموجب الوكالة الدورية رق���م  1503/2015/19394بتاريخ 2018/4/8
عدل نابلس
بمعاملة بيع على القطعة رقم  32من الحوض  12من أراضي عصيرة الشمالية.
فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن ،وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حسب األصول
ووفقًا للقانون.
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