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تنويه
س���قط س���هوا في اعالن تس���جيل اراضي طوباس رقم 418/ج/2017 والصادر بتاريخ 

2017/4/20 ان رقم الوكالة الخاصة 6157/2016/1540   والصحيح 6107/2016/1540 

لذا اقتضي التنويه.

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2017/3262
التاريخ: 2017/5/7

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعم���وم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد عب���د الله وليد ذيب 
عيس���ة وذلك بصفة وكيال خاصا بموجب الوكال���ة الخاصة رقم 425/2015/12151 تاريخ 
2015/12/14 والدوري���ة س1517 ص2015/48 س���فارة فلس���طين عم���ان 2015/8/10 

والدورية س1553 ص2015/100 سفارة فلسطين عمان 2015/12/7
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على القطعة 50 حوض رقم 4  من أراضي صانور.
فم���ن له أي اعتراض عليه التق���دم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

وفاء رشيد ابراهيم العيسة + محمد + حسن + محمود 
أبناء عبد الرحمن اس���عد العيس���ة + هشام + حسام + 
عص���ام + محمد + محمود + فري���ال + ايمان + منال + 
امل + دالل أبناء اسعد عبد الرحمن العيسة + محمد عبد 
الرحمن محمود العيسة + يحيى محمد محمود ابو غنيم 
+ ع���دي + دعاء + صفاء أبن���اء يحيى محمد أبو غنيم + 

سامية محمد محمود اسعيد

عبد الله وليد ذيب عيسة

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2017/3243
التاريخ: 2017/5/7

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد علي فهيم علي القرم وذلك 
بصفة وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم سجل 1737 ص2017/52 تاريخ 2017/5/4
علي فهيم علي القرم الوكيل عن عارف محمد عودة الشوشة بموجب الخاصة سجل 1737 

ص2017/52 الصادرة عن س ف عمان االردن بتاريخ 2017/5/4 
أصرح ببيع كامل حصص موكلي في القطعة أعاله.

الصادرة من كاتب عدل س ف عمان االردن
وذلك بمعاملة بيع على القطعة 39 حوض رقم 10 من أراضي المغير.

فم���ن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الموكل )المالك(          اسم الوكيل
علي فهيم علي القرم عارف محمد عودة الشوشة  

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2017/3222
التاريخ: 2017/5/7

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد  ع���دي ماهر عبد العزيز 
قاس���م س���ليمان وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 432/2017/3452 

تاريخ 2017/4/4 
عدي ماهر عبد العزيز قاسم سليمان الوكيل عن علي غالب عبد المالك زيود بموجب الدورية 

رقم 432/2017/3452 عدل جنين بتاريخ 2017/4/4
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على القطعة 3 حوض رقم 20066 من اراضي جنين
فم���ن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

عدي ماهر عبد العزيز قاسم سليمان علي غالب عبد الملك زيود  
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة: 2017/3123
التاريخ: 2017/5/7

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة مها محمد أحمد حاج حس���ين من جنين 
بصفت���ه الوكيل بموجب الوكالة العامة رقم )431/2016/1641( الصادرة عن عدل جنين 
بتاريخ 2016/7/24 بموجب الوكالة الدوري���ة رقم )428/2016/7027( الصادرة عن عدل 
جنين بتاريخ 2016/7/24 بموجب الوكال���ة العامة رقم )427/2016/3109( الصادرة عن 
عدل جنين بتاريخ 2016/3/21 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم )2017/3123( على قطعة 

األرض رقم )3( من الحوض )5( من أراضي جلبون.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عش���رة 

أيام من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: مها محمد أحمد حاج حسين

اسم الموكل »المالك«: نوال+سهام+كفاح عربي عبد الغني أبو الرب
مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين
رقم الملف: 2017/1948
التاريخ: 2017/3/16

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد حمادة ماجد احمد ابو حسن 
وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 404/2010/9830 تاريخ 2010/11/11
أنا/ حمادة ماجد احمد ابو حسن بصفتي وكيال عن امل عبد اللطيف حسن اللبدي + حنين + 
هيثم + ابراهيم + محمد أبناء عبد الله كامل اللبدي + مش���هور + غسان + باسم + محمد + 
خالد + اياد + باسمة + ابتسام + ميسون + ليلى ابناء اسعد عارف سمار + علي + عائشة + 

نجاح + حياة أبناء كامل حسن اللبدي بموجب الوكاالت الدورية التالية:
الوكالة الدورية رق���م 404/2010/9830 الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 2010/11/11 
والوكالة الدورية سجل 1395 صفحة 2014/97 الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في عمان 
بتاري���خ 2014/8/14 والوكالة الدورية س���جل 1404 صفحة 2014/28 الصادرة عن س���فارة 
دولة فلس���طين في عمان بتاريخ 2014/9/8 والوكالة الدورية سجل 1395 صفحة 2014/22 

الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في عمان بتاريخ 2014/8/13
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على القطعة 11 حوض رقم 27 من اراضي اليامون.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عشرة أيام من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

ام���ل عبد اللطيف حس���ن اللبدي + حني���ن + هيثم + 
ابراهيم + محمد ابناء عبد الله كامل اللبدي + مش���هور 
+ غس���ان + باس���م + محمد + خالد + اياد + باسمة + 
ابتس���ام + ميس���ون + ليلى أبناء اسعد عارف سمار + 
علي + عائشة + حياة + نجاح ابناء كامل حسن اللبدي.

حمادة ماجد احمد ابو حسن

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح نابلس
الرقم: 2016/1331
التاريخ: 2017/4/23

مذكرة دعوى
صادرة عن محكمة صلح نابلس بالقضية الحقوقية رقم 2016/1331

إلى المدعى عليهم: بتول احمد يوس���ف القال وقيس موس���ى رش���يد الجيوس���ي ورشيد موسى 
رش���يد الجيوسي وزهير موسى رشيد الجيوسي ومي موسى رشيد الجيوسي وسحر موسى رشيد 
الجيوسي ولطيفة موسى رشيد الجيوسي، وعائشة محمد ابراهيم صالح وهاني محمد علي حمدي 
وشريف محمد مصطفى صالح وحسام نايف طاهر أبو غزالة ونعمان عبد يوسف استيتية ومحمد 
خيري عبد اللطيف قطاوي وس���امر يوسف رضا أبو يوس���ف وراضي محمد سعيد راضي عامودي 
واحمد راتب راضي خويرة ومهند عثمان سليمان عطا الله وعبد الكريم مروان محمود بليبلة ومحمد 
سامح محمد مروان عبد العزيز وعادل رضا داود صدر وفرح تيسير حمزة حمدان ونجاح محمد مفلح 
طبعوني وكفاح محمد مفلح طبعوني وحسني علي يوسف حميدان ونداء عدنان منير دروزة ورايق 
فؤاد مطيع أبو صالح واكس���انا فيكتور باريس أبو صالح وعمار حاتم يوس���ف بريك وعمار سميح 
يوس���ف بريك والهام نايف طاهر ابو غزالة ومحمد حسن رشيد اس���دي وسامر عدنان اسماعيل 
كوني وحسام الدين عدنان اسماعيل كوني وبشار عدنان اسماعيل كوني ورامي عدنان اسماعيل 
كوني وفاتن عدنان اس���ماعيل كوني وسوس���ن عدنان اس���ماعيل كوني وسالي عدنان اسماعيل 
كوني وس���يما عدنان اسماعيل كوني وتوفيق صبري توفيق ابو حسن ومحمد فريد شعبان الحاج 

حمد من نابلس ومجهولين محل اإلقامة حاليًا.
يقتض���ى حضوركم إل���ى محكمة صلح نابلس يوم 2017/5/25 الس���اعة التاس���عة صباحًا للنظر 
بالدع���وى الحقوقية المرقومة أعاله والتي أقامها عليك ش���ريف محم���د مصطفى صالح وآخرون 

بواسطة وكيله حسام فتوح وموضوعها إزالة شيوع.
ويمكنك���م الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى. وعماًل بالمادة 62 من قانون 
أص���ول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 فإنه يقتض���ى عليكم تقديم الئحة 
جوابية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك النشر وإذا لم تحضر أو ترسل وكياًل عنك تجري 

محاكمتك حضوريًا.
رئيس قلم محكمة صلح نابلس
محمد طه

دولة فلسطين 
السلطة القضائية

دائرة تنفيذ بيت لحم
رقم التنفيذ: 2017/1021 
التاريخ: 2017/5/7

تبليغ ورقة إخبار صادرة عن دائرة تنفيذ محكمة بداية بيت لحم في 
القضية التنفيذية رقم 2017/1021 بواسطة النشر

إل���ى المحكوم عليه: عالء الدين حس���ين خميس عثمان من العيزرية وس���ط البلد ومجهول مكان 
اإلقامة حاليًا.

أعلمك أن المحكوم لها ش���ركة بنك فلسطين قد طرحت للتنفيذ بواسطة وكيلها المحامي سامي 
شحادة سند رهن مركبة مستحق األداء وموقع من قبلك حسب األصول بقيمة 400000 شيكل.

سجلت في القضية التنفيذية رقم 2017/1021 بتاريخ 2017/3/20 لذا يتوجب عليك وفي غضون 
أس���بوعين من تاريخ نشر هذا التبليغ الحضور إلى دائرة تنفيذ بيت لحم ودفع المبلغ المطالب به 
المذكور أعاله و/أو االطالع على القضية، وبعكس ذلك سوف تتخذ بحقك اإلجراءات الالزمة قانونًا.
مأمور تنفيذ محكمة بداية بيت لحم
معتصم عمرو

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح سلفيت
التاريح: 2017/4/30

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر
صادرة عن محكمة صلح سلفيت في الدعوى المدنية رقم 2016/550 

إلى المدعى عليه/ نادر ياسين عبد الجبار نمر/ من قيرة ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
يقتضى حضورك إلى محكمة صلح س���لفيت بتاريخ 2017/5/28 الس���اعة التاسعة صباحًا للنظر 
ف���ي الدعوى المدنية رقم 2016/550، المقامة ضدك من المدعي منتصر فوزي فريد دلني وجياد 
احمد محمد دلني ووحيد فوزي فري���د دلني وجميعهم من قيرة وكيلهم المحامي عامر الصفدي 
وموضوعه���ا/ تعويضات عن أضرار مادية ومعنوية ناتجة عن إجراءات تقاضي تعس���فية بقيمة 

6000 دينار اردني.
ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى.

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغك بالنشر بإحدى 
الصح���ف المحلية عماًل بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 

.2001
وإذا لم تحضر و /أو تنيب وكياًل عنك سوف يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون.

أماني دحدول
رئيس قسم الحقوق محكمة صلح سلفيت

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طوباس

رقم المعاملة : 473/ج/2017
التاريخ :2017/5/4
يعل���ن إلطالع العموم بأنه تق���دم إلى هذه الدائرة عطية ناجي عطية أبو س���عيد من بلدة 
طوباس  بصفته الوكيل  بموجب الوكالةالدورية رقم )2015/99/1500 ( الصادرة عن كاتب 
س���فارة دولة فلس���طين عمان     بتاريخ 2015/6/11 وذلك لتقديم معاملة بيع / رقم 473 
/ج/2017 عل���ى قطعة األرض رقم)10،9(م���ن الحوض )2( من أراض���ي طوباس فمن له أي 
اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عش���رة أيام من تاريخ 

النشر وإال  سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة:  عطية ناجي عطية أبو سعيد

اسم الموكل ) المالك (:   نافذة ناجي عطية أبو سعيد
دائرة تسجيل أراضي محافظة طوباس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طوباس

رقم المعاملة :410/ج/2017 
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائره خالد نوري خالد صوافطة من بلدة طوباس   
بصفته الوكيل بموجب الوكال���ة الدورية رقم )49( ) 159/2017( الصادرة عن  كاتب عدل 
صلح طوباس بتاريخ 2017/1/12 بموجب الوكالة الدورية رقم )48( ) 159/2017( الصادرة 
عن  كاتب عدل صلح طوباس بتاريخ 2017/1/12وذلك لتقديم معامله بيع  410 \ج\2017 
عل���ى قطعه االرض رق���م )37( والحوض )2( من اراضي طوباس فم���ن له أي اعتراض عليه 
التق���دم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عش���رة أيام من تاريخ النش���ر وإال  

سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: خالد نوري خالد صوافطة

اسم الموكل ) المالك ( :فادي عالن علي جمعة
دائرة تسجيل أراضي محافظة طوباس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طوباس

رقم المعاملة : 475/ج/2017
التاريخ :2017/5/4
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة صالح نمر محمود بش���ارة من بلدة طوباس  
بصفت���ه الوكيل بموجب الوكال���ة الدورية  رقم   س���جل )1728( ص)2017/16 ( الصادرة 
عن كاتب سفارة فلس���طين/ عمانبتاريخ 2017/4/16وذلك لتقديم معاملة بيع / رقم 475 
/ج/2017 عل���ى قطعة األرض رقم)3(من الح���وض )8( من أراضي عقابة فمن له أي اعتراض 
عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ النشر وإال  

سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة:  صالح نمر محمود بشارة

اسم الموكل ) المالك (:  عبدالناصر أديب مثقال جرار
دائرة تسجيل أراضي محافظة طوباس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طوباس

رقم المعاملة :478/ج/2017 
يعل���ن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائره محمد حس���ن محمد غنام  من بلدة عقابا  
بصفته الوكيل بموج���ب الوكالة الخاصة رقم )718( ) 66/2010( الصادرة عن  كاتب عدل 
محاكم صلح طوباس  بتاريخ 2011/4/20 وذلك لتقديم معامله مبادلة  478 \ج\2017 على 

قطعه االرض رقم )43+44( والحوض )5( من اراضي عقابا 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عشرة أيام 

من تاريخ النشر وإال  سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: محمد حسن محمد غنام  

اسم الموكل ) المالك ( : ندية حسين محمد غنام 
دائرة تسجيل أراضي محافظة طوبا

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية الخليل
استئناف رقم: 2015/276
التاريخ: 2017/5/2

تبليغ موعد جلسة
في االستئناف المدني رقم 2015/276

إلى المستأنف عليهم:
غسان موسى صبري النتشة/ الخليل/ محل أحذية شارع المنارة � قبل دوار الصحة.

عيسى موسى صبري النتشة/ الخليل/ محل مالبس شارع المنارة � قبل دوار الصحة.
فهد صبري النتشة/ الخليل/ محل مالبس شارع المنارة � قبل دوار الصحة.

يقتضى حضوركم إلى محكمة بداية الخليل الموقرة في يوم الثالثاء 2017/6/20 في االستئناف 
المدن���ي المذكور أعاله، والتي أقامها ضدكم المس���تأنفون: 1. رفيق عبد المعطي احمد حرباوي/ 
الخليل 2. محمد منذر دياب حافظ حرباوي/ الخليل والتي موضوعها تخلية مأجور والمطالبة بمبلغ.
وعم���اًل بأحكام الم���ادة 20 من قانون أص���ول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 
يتوج���ب عليكم الحضور في الموعد المحدد أو إرس���ال محاٍم عنك���م وذلك من تاريخ تبلغكم هذا 

اإلعالن بواسطة النشر في إحدى االلصحف المحلية وبعكس ذلك تجري محاكمتكم حضوريًا.
مع االحترام،
رئيس قلم حقوق محكمة بداية الخليل
جواد شاهين

جنين: "القدس المفتوحة" تفتتح معرضًا 
للوسائط التعليمية في "أم الريحان"

رام الله - "األي���ام": نظمت جامعة الق���دس المفتوحة، 
بالش���راكة مع مديرية التربية والتعليم في جنين، أمس، 
معرضًا للوسائل التعليمية في مدرسة أم الريحان، خلف 

جدار الفصل العنصري.
ومثل "القدس المفتوحة" مدير فرع نابلس د. يوس���ف 
ع���واد، ومدير فرع جنين عماد ن���زال، وعميد كلية العلوم 
التربوية مجدي زامل، ورئيس قس���م المرحلة األساس���ية 
األولى في الكلية س���ائد ربايعة، وأعضاء هيئة التدريس؛ 
س���ليمان كايد، وعام���ر عالونة، وإبراهي���م رمضان، وعمار 
قادوس، وأكرم ربايعة، وحضر من أم الريحان مدير المدرسة 
عائد زيد، ومن مجلس اآلباء نافع زيد، ومثل مديرية تربية 
جنين جمال فقهاء، ومدير االرتباط العس���كري في جنين 
وطوباس المقدم خالد قدورة، والتوجيه السياس���ي بشار 
الجالودي، وجميل زيد الكيالني، وعمر الخطيب، وحشد من 

التربويين بما في ذلك من داخل الخط االخضر.
وقال عواد، إن هذا النش���اط يأتي انطالقًا من رسالة الجامعة 

تجاه المجتمع، وتحقيقا للمسؤولية المجتمعية، "وما وجد هذا 
النش���اط إال ليعكس صمودا أبديًا ومدى الدهر، وما شاهدناه 
من العروض المميزة التي قدمها طلبة هذه المدرس���ة، ما هي 
إال تعبير للثقاف���ة والتربية الحديث���ة، إذ حملت في طياتها 

رسائل وطنية وحقوقية، وصمودا في األرض".
وأشار إلى أن المعرض، الذي يستمر 3 أيام، يأتي ضمن 
مفهوم الشراكة والمس���ؤولية المجتمعية، وان "القدس 
المفتوح���ة" أخذت عل���ى عاتقها تعزيز هذه الش���راكات 
للرق���ي بالطلب���ة والوص���ول بهم إل���ى اإلب���داع والتميز، 
مش���يدًا بجهود طلبة كلية العلوم التربوية وأعضاء هيئة 

التدريس المشرفين على مقرر تكنولوجيا التعليم. 
وتخلل حف���ل إطالق المعرض التربوي عروض كش���فية 
وأناشيد ومسرحيات ودبكة شعبية ومشاهد تمثيلية من 
طلبة المدرس���ة، حملت في مضمونها اتجاهات معاصرة 
ف���ي التربية والتعلي���م، وحقوق الطفل، وترس���يخ القيم 

الوطنية التي تتصل بالمجتمع.

جانب من افتتاح المعرض.

مدرسة "ليسيه" الفرنسية تستعّد 
الفتتاح فرعها األول في فلسطين

رام الله - "األيام": تس���تعد مدرسة "ليس���يه" الفرنسية الدولية الفتتاح فرعها األول 
في فلس���طين، بالتزامن مع بداية العام الدراس���ي المقبل 2018/2017، حيث من المقرر 
أن يجري افتتاحها في مدينة رام الله، بمبادرة من القنصلية الفرنس���ية ووزارة التربية 
والتعليم العالي، وبالش���راكة مع وزارة الشؤون االجتماعية وبلدية رام الله، إضافة إلى 

"مجموعة بريدج للتطوير" الشريك المحلي للمشروع.
وستفتح المدرسة أبوابها في منطقة رام الله الصناعية، لتبدأ باستقبال طلبة رياض 
األطفال في المرحلة األولى، فيما تبدأ المدرسة باستقبال الطلبة في المرحلة األساسية 

بشكل سنوي تدريجيًا وصواًل للصفوف الثانوية في المراحل المتقدمة.
وقال القنصل الفرنسي بيير كوش���ار، إن ما يميز مدرسة "ليسيه" الفرنسية الدولية 
التابعة للبعثة العلمانية الفرنس���ية، أن منهجها يقوم على تنمية المهارات الفردية 
لدى الطلبة وصقلها، إضافة إلى غرس���ها قيم التس���امح واإلنس���انية، موضحًا أّن شعار 
المدرسة هو "ثقافتان وثالث لغات"، حيث يتعلم الطالب اللغتين اإلنجليزية والفرنسية 
على أيدي كادر تعليمي فرنس���ي إلى جانب اللغة العربية لغة بلده األصلية، وتعريفه 
بالثقافة الفرنسية إلى جانب ثقافة وطنه، حيث سيسهم تشجيع الطلبة على االنفتاح 

على الثقافات في تعزيز جانب التنمية األكاديمية والثقافية في أوساط الطلبة.
م���ن جهته، بّي���ن المدير التنفي���ذي ل�"مجموعة بريدج للتطوي���ر" محمد الخطيب أن 
المدرس���ة الفرنسية الدولية ستقدم لطالبها خيارين للحصول على شهادة البكالوريا؛ 
هما ش���هادة البكالوريا الفرنس���ية المعترف بها عالميًا ومن وزارة التعليم الفرنسية، 
ونظام ش���هادة البكالوريا الدولية، حيث يوفر هذان النظامان فرصًا سانحة أمام الطلبة 
بعد إنهاء المرحلة الدراس���ية من خالل االلتحاق ببرامج الدراس���ات العليا في جامعات 
عالمية مش���هود لها، س���واًء في فرنس���ا أو في العديد من الدول مثل انجلترا، وألمانيا، 

وبلجيكا، والواليات المتحدة، وكندا، ولبنان.
وأكد أن إدارة المدرسة ستعمل على توفير تسهيالت مالية لذوي الطلبة عبر البنوك 

ليتسنى ألبنائهم الحصول على فرصة تلقي التعليم المتميز في المدرسة.

االحتالل يمنع فعاليات التضامن 
مع األسرى في القدس

القدس - "وفا": أكد رئيس لجنة أهالي األسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، أمس، أن 
شرطة االحتالل أبلغت أهالي األسرى بأنها لن تسمح بإقامة أية فعالية في باحة الهيئة 

الدولية للصليب األحمر، بحي الشيخ جراح، وسط القدس المحتلة.
ة أي فعالية في الس���احة 

ّ
وأش���ار أبو عصب إلى أن االحتالل هّدد، أول من أمس، بفض

باعتبارها منافع عامة تابعة لبلدية القدس العبرية.
ولف���ت أبو عصب الى أنه ت���م الحديث مع صاحب األرض، وكذل���ك مع هيئة الصليب 

األحمر، إال أن ش���رطة االحتالل ممعنة في 
قرار حظر أي فعالية في المنطقة.

وق���ال: "اننا نطلق صرخة من وس���ط 
القدس ب���أن من حقنا مس���اندة ودعم 
أس���رانا والوق���وف ال���ى جانبه���م في 
نضاله���م وإضرابه���م المفت���وح ع���ن 
الطع���ام"، وطال���ب الصلي���ب األحم���ر 
بالقي���ام بواجبات���ه والوق���وف بوج���ه 

ضغوطات االحتالل.
حاص���رت  االحت���الل  ق���وات  وكان���ت 
األس���رى  أهال���ي  م���ن  المتضامني���ن 
خ���الل  أم���س،  م���ن  أول  المقدس���يين، 
فعالياتها التضامنية مع األسرى، داخل 
مقر الصليب األحمر وفي الباحة األمامية 
 

ّ
للمق���ر، وه���ّددت أكث���ر من م���رة بفض

اعتصام المشاركين.

"عيد الخضر".. تآٍخ بين الشعب
الواحد وتوارث بين األجيال

ث���م "أداء الص���الة وممارس���ة بعض 
الطقوس وكان المسيحي يحتفل مع 

المسلم".
وأضاف أب���و خضر: "بعد أن تزوجت 
في سبعينيات القرن الماضي، نذرت 
على نفس���ي أن أذب���ح رأس غنم إن 
رزقن���ي رب العالمين ول���د، وبالفعل 
قمت بذلك في دي���ر الخضر وبحمد 
من الله جاءني الولد يوم عيد الخضر، 
فس���ميته خض���ر تيمن���ا بس���يدنا 

الخضر".
وتابع: "قصتي مع س���يدنا الخضر 
لم تق���ف عن���د ذلك، ب���ل تواصلت 
قدس���يته م���ع ابنتي س���يده التي 
أصيبت ف���ي صغرها بفش���ل كلوي 
تواصل على م���دار 18 عاما، فأجريت 
لها عملية جراحية في العراق لكنها 

لم تنجح".
وأوض���ح أبو خضر: "ف���ي عام 2002 
ال���ى جمهورية  قررت التوج���ه بها 
مص���ر العربية إلج���راء عملية زراعة 
أخ���رى لها، لكن قبل ذلك ذهبت إلى 
دي���ر الخضر وقدمت ن���ذرا عبارة عن 
رأس غنم تقربا من س���يدنا الخضر، 

وبعدها غادرت إلى مصر".
وقال: "في مصر ذهبت الى كنيسة 

الع���ذراء في حي الزيت���ون بالقاهرة 
وقدمت مبلغا م���ن المال كنذر لدفع 
البل���ى عن ابنت���ي، وأجريت العملية 
وبحمد الله شفيت وهي اآلن بصحة 
جي���دة وال تعاني م���ن آالم وبعدها 
عدت إلى دير الخض���ر وقدمت نذرا، 

وفي كل عام اقوم بإنارة الشموع".
من جهتها، قالت س���يده "أنا دوما 
كل أس���بوع في يوم األحد أحضر إلى 

دير الخضر وأشعل الشموع".
وعل���ى ب���اب الدي���ر م���ن الجه���ة 
الجنوبية، وقف طفل ال يتجاوز عمره 
عامي���ن إل���ى جانب ج���ده يلبس زي 
"س���يدنا الخضر" المك���ون من ألوان 

األحمر واألخضر والذهبي.
وبّين س���معان خليلية من مدينة 
بيت جاال، في الس���بعينات من عمره، 
"نذرنا إذا رزق ابني بولد أن نلبسه زي 
س���يدنا الخضر، وبالفعل قمنا بذلك 

وهذا سيتواصل على مدار عام".
ويم���ارس المحتفلون بعيد الخضر 
طقوس���ا ديني���ة "تق���رب للقديس 
حيورجيوس" مثل القالدة الحديدية، 
وقص الش���عر، ولباس الخضر، وخبز 
القدادي���س، والنذور باألغنام، وزيت 

الزيتون، والسير حفاة.

"التجمع الوطني": إضراب األسرى 
يؤسس لمرحلة نضالية جديدة

رام الل���ه - "األيام": قال التجمع الوطني للش���خصيات المس���تقلة إن إضراب 
األسرى أعاد للساحة الفلسطينية زخم العمل الوطني المشترك، مطالبا جميع 
القوى على اختالف مشاربها بالعمل الجاد لتوحيد الساحة الفلسطينية وإنهاء 
االنقس���ام، باتخاذ خطوات فعلية تنهي حالة التش���رذم المعاش���ة، وتؤسس 

لشراكة سياسية حقيقية.
ج���اء ذلك ف���ي بيان صحافي أص���دره، أم���س، التجمع الذي يترأس���ه منيب 
المصري، أعرب فيه ع���ن تضامنه الكامل مع إضراب األس���رى، محمال االحتالل 
المسؤولية الكاملة عن أي أذى يلحق بهم جراء صلفه في االستجابة لمطالبهم 
اإلنس���انية التي تتواف���ق تماما مع ما يضمنه لهم القانون الدولي اإلنس���اني 

واتفاقية جنيف الرابعة.
وطالب البيان المؤسس���ات الدولية واإلقليمي���ة ذات العالقة باتخاذ مواقف 
ضاغطة على دولة االحتالل من أجل االستجابة لمطالب األسرى العادلة، مشيدا 
بااللتفاف الشعبي الكبير حول معركة الكرامة والصمود الذي يخوضها األسرى 

بأمعائهم الخاوية.

بي���ت لحم - "وف���ا": وس���ط البلدة 
القديمة في بلدة الخضر، جنوب بيت 
لحم، وتحدي���دا منطقة "التل"، يقف 
الداخ���ل إليها أمام مش���هد التآخي 
بين أبناء الشعب الواحد، دير يقابل 

مسجد.
ل عي���د الخض���ر "القديس 

ّ
ويش���ك

جورجيوس" مناس���بة دينية وطنية 
يحتفل به أبناء الش���عب دون تمييز 
على مدار يومي الخامس والس���ادس 
م���ن أيار، ي���ؤدون فيه معا طقوس���ا 

توارثوها عن آبائهم وأجدادهم.
في س���احة الدير جلس���ت الحاجة 
سهام قصقص "أم حسين" من مخيم 
الدهيشة جنوب بيت لحم، وقد أحاط 
بها عدد من أبنائها وأحفادها جاؤوا 

ليحتفلوا بالعيد.
وقالت الحاجة السبعينية قصقص، 
إنها تحتف���ل بعيد الخضر منذ أكثر 
من س���تين عام���ا كإرث للجميع وهو 
مناس���بة يجمعنا كشعب فلسطيني 

في محافظة بيت لحم وخارجها.
وأش���ارت إلى أنها تتذك���ر أن أول 
مرة احتفلت بالعيد عندما هجرت من 
قريتها قرب غزة، ووصلت مع أسرتها 
إلى مخيم الدهيشة، وقتها حضرته 
م���ع والديه���ا وأخوته���ا، الفتة إلى 
أنه كان يش���كل تجمعا للمواطنين، 
يحض���رون األكل ويقض���ون يومهم 
بالكام���ل في أرض الدي���ر واألراضي 

القريبة منه.
وأضاف���ت: "أتذك���ر أن والدي كان 
يصحبنا إلى داخل الكنيسة ونشعل 

شموعا ضمن طقوس العيد".
وتابعت: "حافظ���ت على هذا اإلرث 
وها أنا أحضر برفقة أحفادي، تأكيدا 
مني على الحفاظ على هذا الموروث، 
الفلسطيني  الشعب  أن  ولتعليمهم 
واح���د"، مؤكدة "أنه ال يمكن ألحد أن 

يميز بيننا، وهذه نعمة من الله".
وفي إحدى زوايا الدير، وقف الرجل 
المسن اس���حق عبدو "أبو خضر" ابن 
مدينة بيت لحم وهو يش���عل شمعة 

"تقربا إلى الشفيع سيدنا الخضر".
وقال إن���ه كان يحضر م���ع والديه 
ويجلس���ون تح���ت أش���جار الزيتون 
المحيط���ة بالدي���ر، ويش���اركون أول 
يوم في "الشطحة" كما يطلق عليها، 


