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تنويه
سقط سهوًا في إعالن محكمة صلح نابلس بالدعوى الحقوقية رقم 2010/106 والمنشور 
ي���وم 2017/7/14 من المدعى عليه���م حازم يونس حمادة قن���ي والصحيح حازم يونس 

حمادة قنيبي، لذا اقتضى التنويه.

تنويه
سقط سهوا في اعالن تسجيل اراضي نابلس 2721/ج/2017 والمنشور يوم 2017/7/18 ان اسم 

الوكيل عماد حسن احمد خضير والصحيح عماد حسن احمد خضر .

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 2768/ج/2017
التاريخ: 2017/7/18

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس السيد/ فؤاد "محمد رشاد" أحمد 
صوالح���ة بصفته وكيال خاصا بموج���ب الوكالة الخاصة رق���م 1567/2016/11550 بتاريخ 

2016/7/18 عدل نابلس.
بمعامل���ة بي���ع على القطعة رق���م 228 من الحوض 21  القطعة 66 ح���وض 41 من أراضي 

عصيرة الشمالية.
فمن 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.
اسم الموكل المالك      الوكيل  

لنا محمود صالح الشراقا      فؤاد "محمد رشاد" احمد صوالحة
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس

رقم الملف: 2756/ج/2017
التاريخ: 2017/7/18

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد/ة حكيمة شحادة نايف 
كي���وان بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم س���جل 1759/ صفحة 2017/100 

بتاريخ 2017/7/12 سفارة فلسطين/ عمان 
بمعاملة بيع على القطعة رقم 17 من الحوض 8 من اراضي اجنسنيا.

فمن 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 حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
الوكيل اسم الموكل )المالك(  

حكيمة شحادة نايف كيوان هاني عبد الكريم يعقوب العنتري 
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس

رقم الملف: تسوية 
التاريخ: 2017/7/7

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد/ة عز الدين محمد حسن 

حسن وذلك بصفته وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 1631/2017/2371
الصادرة من كاتب عدل نابلس

وذلك بمعاملة تسوية على القطعة 81+90 حوض رقم 10 من أراضي بزاريا.
فمن 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 حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
اسم المالك حسب حصر اإلرث اسم المالك حسب جدول الحقوق 

علي منصور ناصر علي علي منصور ناصر السالم  
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 2770/ج/2017
التاريخ: 2017/7/18

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد/ محمود عبد الرحمن محمود 

حمادنة وذلك بصفة وكيال دوريا
ريم عامر مصطفى حمادنة بصفتها وكيال دوريا

بموجب ال���وكاالت الدورية ذات األرقام 1640/2017/4165 عدل نابلس بتاريخ 2017/3/16 
والمعطوف���ة على الوكالة العام���ة رقم 750/2007/9263 عدل نابل���س بتاريخ 2007/8/27 

وبموجب الوكالة الدورية رقم 1657/2017/7527 عدل نابلس بتاريخ 2017/5/21
بموجب الوكالة الدورية رقم 1630/2017/2106 عدل نابلس بتاريخ 2017/2/9 والمعطوفة 

على الوكالة العامة رقم 1148/2012/5366 عدل نابلس بتاريخ 2012/4/12
بمعاملة بيع القطعة 12 من الحوض 21 من اراضي عصيرة الشمالية.

فمن 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.

الوكيل  اسم الموكل )المالك(

خالد محمود عب���د الرحمن حمادنة وامي 
محمود عب���د الرحمن حمادنة وتيس���ير 

محمود عبد الرحمن حمادنة

محمود عبد الرحمن محمود حمادنة

ريم عامر مصطفى حمادنة

نظير محمود عبد الرحمن حمادنةحنان محمود عبد الرحمن حمادنة

جنان محمود عبد الرحمن حمادنة
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 2767/ج/2017
التاريخ: 2017/7/18

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعل���ن للعم���وم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد/ة ريم عامر مصطفى 
حمادن���ة وذلك بصفة وكي���ال دوريا بموجب الوكالة الدورية رق���م 1652/2017/6561 عدل 

نابلس بتاريخ 2017/5/2
بمعاملة بيع القطعة 116 من الحوض 22 من اراضي عصيرة الشمالية.

فمن 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.
الوكيل    اسم الموكل )المالك(  

فتحي محمود فايز شولي   ريم عامر مصطفى حمادنة
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2017/4725
التاريخ: 2017/7/18

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن الطالع العموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة نايف رائد نايف 
حم���ران وذلك بصفة وكيال خاصا بموج���ب الوكالة الخاصة رق���م 432/2017/3459 تاريخ 

2017/4/4 المعطوفة على الدورية 404/2010/11046 عدل جنين 2010/12/26
بيع الحصص حسب الدورية

الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على القطعة/ القطع 7 حوض رقم 3 من أراضي الهاشمية.

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 ووفقًا للقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  
نايف رائد نايف حمران احمد توفيق عبد الرحمن حمران 

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2017/4716
التاريخ: 2017/7/18

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن الطالع العموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة محمد حس���ن 
احمد يحيى وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 433/2017/6202 تاريخ 

2017/7/5
أنا/ محمد حس���ن احمد يحيى بصفتي وكيال عن محمود مصطف���ى أمين عبد الله بموجب 
الوكال���ة الدورية رقم 433/2017/6202 الصادرة عن كاتب ع���دل جنين بتاريخ 2017/7/5 
والمعطوفة على الوكالة الخاصة س���جل 1751 صفحة 2017/69 الصادرة عن س���فارة دولة 

فلسطين في عمان بتاريخ 2017/6/19
أصرح عن بيع حصص موكلي حسب الوكالة الدورية

الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على القطعة/ القطع 5+50 حوض رقم 4+3 من أراضي الهاشمية.

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 ووفقًا للقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  
محمد حسن أحمد يحيى محمود مصطفى أمين عبد الله 

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين

السلطة القضائية

دائرة تنفيذ جنين

عصام عبد اللطيف يوسف طحاينة

جنين السيلة الحارثية مدخل البلد الرئيسي

نعلمكم انه بتاريخ 2017/2/19 قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2016/6793

والمكونة فيما بين

المحكوم له/م: 1. أمجد يوسف محمد اسماعيل شاور/ الخليل.

المحكوم عليه له/م: عصام عبد اللطيف يوسف طحاينة/ جنين

نعلم���ك بأنه تم إلقاء الحجز على حصص المنفذ ضده ف���ي القطعة رقم 117 من الحوض رقم 2 

من السيلة الحارثية، والمسجلة على اسمك، وذلك في الملف التنفيذي رقم 2016/6793، فيجب 

عليك الحض���ور إلى هذه الدائرة خالل ثالثون يوما من تاريخ تبلغك لهذا اإلش���عار من أجل دفع 

المبلغ المحكوم به والبالغة 9000 ش���يكل والرس���وم وذلك بموجب ش���يك عدد 1، لصالح المنفذ 

المذكور، وبخالف ذلك ستباشر هذه الدائرة باتخاذ اإلجراءات القانونية بحقك وببيع حصصك في 

قطعة األرض المذكورة أعاله بالمزاد العلني لتحصيل قيمة الدين.
مع االحترام

مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي رام الله

رقم الملف : 1933/ج/2017
التاريخ: 2017/7/18

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام الله 
يعل���ن للعم���وم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل اراضي رام الله الس���يد مهند احمد محمد 
ج���اد الله وذلك بصفته وكي���ال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رق���م 2017/13486 تاريخ 

2017/7/16
الصادرة عن عدل رام الله

وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 7 حوض رقم 12+10 من اراضي قراوة بني زيد.
فمن 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 السير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

مهند أحمد محمد جاد الله عمر محمود محمد أبو عمر  
دائرة تسجيل أراضي رام الله

دولة فلسطين

سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي طولكرم 

رقم الملف:  813/ج/2017
التاريخ: 2017/07/18

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي طولكرم
يعل���ن للعموم أنه تقدم الى دائرة تس���جيل اراضي طولكرم: الس���يد/ة عاطف بديع محمود 
قعدان  وذلك بصفته وكيال عاما بموجب الوكاله العامة  رقم س���جل 1750 صفحة 71\2017 
والصادره عن س���فارة فلس���طين في عمان –االردن ووكالتي العامة  رقم سجل 1757 صفحة 
2017/8 والصادرة عن س���فارة فلس���طين في عمان – االردن  ووكالت���ي العامة رقم تصديق 

5099 سفارة دولة فلسطين الدوحة / قطر . 
وذلك التمام معاملة البيع رقم 813 /ج/2017 في قطعة االرض رقم 151 من حوض رقم 8489 

من أراضي ذنابة - طولكرم.
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التسجيل خالل فترة عشر ايام من 
تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعامله حسب االصول ووفقا للقانون. 

اسم الموكل" المالك"     اسم الوكيل
عاطف بديع محمود قعدان)وكيل عام ( مشخص عبد اللطيف صديق مصطفى  

وهيثم وهبه  وهيفاء وهتاف وهالة 
وهيا ابناء حلمي سامي عبد الوهاب 

دائرة تسجيل اراضي طولكرم

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة

محكمة نابلس الشرعية التوثيقات
الرقم: 2017/457
التاريخ: 1438/10/24هـ
وفق: 2017/7/18م

إعالن نشر بطلب تسجيل حجة حصر إرث
صادر عن محكمة نابلس الشرعية التوثيقات

تقدم لدى هذه المحكمة المس���تدعي معين ش���ريف "محمد توفي���ق" الفارس/ من نابلس 
وسكانها. 

بطلب تس���جيل حجة حصر إرث تتضمن وفاة المرحومة وجدان صبري احمد عبد الهادي من 
اهالي نابلس بتاريخ 1994/12/24م وانحصر إرثها الش���رعي في ابن شقيقها معين شريف 
"محم���د توفيق" الفارس فقط ال غير. وانه ال وارث وال مس���تحق لتركتها س���وى من ذكر وان 
جمي���ع الورثة المذكورين بالغون. فمن ل���ه اعتراض على مضمون ذلك عليه مراجعة محكمة 
نابلس الشرعية خالل أسبوع من تاريخه، وعليه صار نشر هذا اإلعالن حسب األصول تحريرًا 

في: 1438/10/24ه� وفق: 2017/7/18م.
قاضي محكمة نابلس الشرعية التوثيقات

دولة فلسطين
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة تسجيل أراضي قلقيلية

رقم الملف: 223/ج/2017
التاريخ: 2017/7/18

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي قلقيلية
يعل���ن للعموم أنه تقدم لدائرة تس���جيل أراضي قلقيلية الس���يد/ة ليل���ى عبد الرحيم عبد 
الرحيم ش���ريم وذلك بصفته وكيال دوري���ا بموجب الوكالة الدورية رق���م 12/2017/2912 

الصادرة من كاتب عدل قلقيلية بتاريخ 2017/7/16م
وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 33 من الحوض رقم 7560 من أراضي قلقيلية الموجودة 

بالسجل رقم � صفحة رقم �.
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 السير بإجراءات المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

ليلى عبد الرحيم عبد الرحيم شريم إياد احمد عبد الرحيم شريم  
دائرة تسجيل أراضي قلقيلية

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

مجلس التنظيم األعلى

الرقم: 889/9/1
التاريخ: 2017/2/26

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع تعديل تنظيمي بتغيير صفة االستعمال من مباني عامة إلى سكن )أ( 
في القطعة 292 حوض 11 الطيرة/ محافظة رام الله والبيرة

ق���رر مجلس التنظيم األعلى بجلس���ته رقم 2017/2 تاري���خ 2017/2/20 بموجب القرار رقم 
48 الموافق���ة على وضع المش���روع موضع التنفيذ والمتعل���ق بالقطعة 292 من حوض 11 
الطي���رة والقطع المجاورة 278، 279، 387 من ح���وض 11 الطيرة من أراضي مدينة رام الله، 
وذلك حس���ب المخططات المودعة والمعلنة في مقر الحكم المحل���ي/ رام الله والبيرة وفي 

مقر بلدية رام الله.
ويعتب���ر مخطط التنظي���م نافذًا بعد مضي 15 يومًا من تاريخ نش���ر اإلع���الن في الجريدة 
الرس���مية، وجريدتين محليتين، وذلك استنادًا للمادتين 21 ، 26  من قانون تنظيم المدن 

والقرى واألبنية رقم 79 سنة 1966.
حسين األعرج
وزير الحكم المحلي
رئيس مجلس التنظيم األعلى

رئيس »القدس المفتوحة« يبحث 
التعاون مع بلديات الخليل ودورا ويطا

الخليل- "األيام": بحث رئيس جامعة القدس المفتوحة 
الدكتور يونـــس عمرو، أمس، مع رؤســـاء بلديات الخليل 
ودورا ويطـــا، كاًل على حـــدة، آليات تعزيـــز التعاون بين 

الجامعة والبلديات.
جاء ذلك خالل زيارة قـــام بها عمرو برفقة مديري فروع 
الجامعـــة في الخليل ودورا ويطا وعـــدد من االكاديميين 
واالدارييـــن فـــي الجامعـــة، للبلديات الثـــالث لتهنئة 

المجالس البلدية الثالث المنتخبة.
وأشـــار د. عمرو خالل لقائه رئيس بلدية الخليل تيسير 
أبو ســـنينة، الى أن قرار "اليونسكو" إدراج مدينة الخليل 
على قائمة الئحة التراث العالمي، يؤكد أن هوية الخليل 

فلسطينية وتراثها كنعاني وأصولها عربية.
أكـــد د. عمرو على أن الجامعة جاهـــزة للتعاون في كل 
المجـــاالت مع بلدية الخليل، خاصـــة مجال حماية التراث 
والحضارة الفلســـطينية، وهي على اســـتعداد لمشاركة 
البلديـــة والمؤسســـات المهتمـــة األخرى فـــي تنظيم 
ورشات عمل وإلقاء محاضرات وعمل أفالم وثاقية وإقامة 
مؤتمرات علمية لكشف الكنوز الحضارية لهذه المدينة 

الكنعانية، منوها إلى ضرورة مشاركة أساتذة مختصين 
مـــن الـــدول األجنبية لهـــم اهتمامات بحثيـــة في هذا 

المجال.
وأطلع أبو سنينة رئيس الجامعة على حيثيات المعركة 
التي خاضها الفلسطينيون والعرب وأصدقائهم من اجل 
استصدار هذا القرار، ورحب باألفكار التي طرحها رئيس 
الجامعـــة، واتفـــق الطرفان على عقد لقـــاءات الحقة بين 

المختصين من الطرفين.
وفـــي بلدية يطـــا التقى د. عمرو رئيســـها ابراهيم أبو 
زهرة وعدد مـــن أعضاء المجلس البلـــدي، حيث تم بحث 
التعاون في مجال تكملة إنشـــاء مبنى لفرع الجامعة في 
مدينة يطا، واتفق الجانبان على تكثيف الجهود من أجل 

استكمال هذا المبنى.
وفـــي بلديـــة دورا بحث د. عمرو مع رئيســـها د. نعمان 
عمرو وأعضاء المجلس البلدي المنتخب، إمكانية التعاون 
من أجل فتح برامج دراســـات عليا بالتعاون ما بين جامعة 
القدس المفتوحة وجامعة "نجم الدين أربكان"  في تركيا 

وبلدية دورا.

كلية الحقوق في "بيرزيت" تكرم الفائزين 
بمسابقة بحثية حول "عدالة األطفال"

رام الله - "األيـــام": نظمت كلية الحقوق واإلدارة العامة 
فـــي جامعة بيرزيت، بالتعاون مع الحركة العالمية للدفاع 
عن األطفال ـ فلسطين، أول من أمس، حفاًل لتوزيع الجوائز 
على الطلبة الفائزين في المســـابقة البحثية حول "عدالة 
األطفـــال"، التي أقيمـــت بالتعاون بين الكليـــة والحركة، 
وذلك بحضور عدد من أســـاتذة الكلية وطلبتها، وممثلين 

عن الحركة العالمية.
وأكد عميد كلية الحقوق، ياســـر العموري، أهمية مثل 
هذه النشاطات المشـــتركة، لما لها من آثار وانعكاسات 
إيجابية على تطوير المعرفة القانونية والقدرات البحثية 

لدى الطلبة. 
من جهته، أشـــار مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن 
األطفال، خالد قزمار، إلى أهمية الشراكة مع الجامعات لما 
فـــي ذلك من أهمية تتمثل بإعطاء فرصة حقيقية للطلبة 
لالنفتاح على الواقع العملي، وواقع عمل مؤسســـات قطاع 

العدالة، وتنمية وتطوير القدرات المعرفية لديهم. 
وجـــرى توزيـــع جوائز ماليـــة على الطلبـــة الفائزين 

بالمسابقة التي عقدت في كلية الحقوق؛ حيث حصلت 
علـــى المرتبة األولـــى الطالبة حنين مطـــر، عن بحثها 
المقدم بموضوع: "حماية األطفال الفلســـطينيين في 
الســـجون اإلســـرائيلية في ضوء  المعاييـــر الدولية"، 
وحصلت الطالبة ياسمين خميس على المرتبة الثانية، 
عـــن بحثها المقـــدم بموضـــوع: "الحمايـــة القانونية 
المقررة لألحداث الجانحين )دراسة مقارنة("  ، وحصلت 
علـــى المرتبة الثالثـــة الطالبة دعاء رجـــب، عن بحثها 
المقدم بموضوع: "جريمة االتجار بالبشر: عمالة االطفال 

في فلسطين )دراسة حالة(".
وكانت الكلية وقعت مذكرة تفاهم مع الحركة العالمية، 
انطالقًا من اشـــتراك الطرفيـــن في تقديـــم خدماتهما 
الخاصـــة لتعزيز ســـيادة القانـــون، وتحقيـــق المصلحة 
الوطنية، ويأتي هذا النشاط كأحد االنشطة ضمن سلسلة 
مـــن النشـــاطات التي ُعقدت ســـابقا، والهادفـــة لتعزيز 
التعـــاون وتبادل الخبرات في مجال حماية حقوق األطفال 

بين الطرفين.

اللجنة العليا للقدس تدعو لشد 
الرحال إلى المسجد األقصى

رام الله - "وفا": دعت اللجنة العليا للقدس أبناء الشعب الفلسطيني لشد الرحال إلى 
المسجد األقصى، ألداء صالة الجمعة في شوارع القدس، والوقوف صفًا واحدًا لمواجهة 
مخططات االحتالل، ورفض تغيير الوضع التاريخي القائم في الحرم الشـــريف، وتعزيز 
صمودهم وثبات المقدســـيين، إلجبار إســـرائيل على التراجع عـــن كافة خطواتها في 

المسجد األقصى.
جاء ذلك خالل اجتماع اللجنة، أمس، في مقر الرئاسة برام الله، برئاسة رئيس الوزراء 
رامـــي الحمد الله، نيابة عن الرئيس محمود عباس. واســـتهل رئيـــس الوزراء االجتماع 
باطـــالع أعضاء اللجنة علـــى الخطوات التـــي اتخذتها الحكومة لدعـــم القدس، بكافة 

مكوناتها، خاصة في ظل الهجمة اإلسرائيلية التي تواجهها.
وبحثـــت اللجنة اتخاذ العديد من الخطوات من أجل الضغط على إســـرائيل عبر كافة 
الجهات الدولية والعربية واإلســـالمية، للتراجع عن سياستها وإجراءاتها الخطيرة في 
القدس، ال ســـيما إعاقة حرية العبادة والوصول الى المســـجد االقصى، ومخططاتها في 

تغيير "الوضع القائم" والتقسيم الزماني والمكاني للحرم القدسي.

توزيع المهام اإلدارية بنقابة 
العاملين في بلدية الخليل

الخليـــل - "األيام": َعقد أعضاء الهيئـــة االدارية لنقابة العامليـــن في بلدية الخليل 
المنتخبون، أمس، جلســـتهم الرســـمية االولى، في مكتب النقابة فـــي بلدية الخليل، 

النتخاب رئيس النقابة ونائبه، وتوزيع المهمات االخرى. 
وحضر الجلســـة التي ترأســـها أكبر األعضاء ســـنًا يعقوب القواســـمي، رئيس قسم 

المنظمات النقابية من وزارة العمل خليل العطاونة.
وتم انتخاب إبراهيم محمود القواســـمي رئيســـًا للنقابة باالجماع، وتم التوافق على 
انتخاب ســـامح نزار الجعبري نائبًا للرئيس، وتوزيع المهمات األخرى على باقي االعضاء 
بالتوافق، والتي جاءت على النحو التالي: نور الدين القواسمي أمين السر، ورامي حمدي 
الجنيدي أمين الصندوق، وزيد شـــاكر الجنيدي الســـكرتير، ودياب موســـى الجنيدي 
منسق النشـــاطات والعالقات العامة، ويعقوب القواســـمي والمهندس وجدي سلطان 

وشعبان عبد المنعم أبو زينة اعضاء هيئة ادارية.

"األميركية للتنمية" تحتفل بإنجاز 20 منحة 
للتعليم العالي في الواليات المتحدة

رام اللـــه - "األيام": احتفلت الوكالة األميركية للتنميـــة الدولية بإنجازات الخريجين 
من برنامج منح الماجستير.

وشمل الحفل، الذي تم عقده بشكل مشترك في رام الله وغزة، 20 مستفيدا من المنح 
الدراسية الذين أتموا دراستهم العليا في الواليات المتحدة.

وشـــارك هؤالء الخريجون بعد عودتهم، في تنفيذ أنشطة ســـاهمت بشكل ايجابي 
في تطوير مجتمعاتهم وتخصصاتهم، حيث شـــملت هذه األنشـــطة إنشاء أول اتحاد 

فلسطيني لمعلمي اللغة اإلنجليزية.
وقدمـــت الوكالة األميركية، بحســـب بيان صـــدر عنها امس، من خـــالل برنامج منح 
الماجســـتير، منحا دراسية لشـــباب ذوي خبرة إلكمال درجة الماجســـتير في الكليات 
والجامعات األميركية في مجاالت مهنية هامة لتطوير االقتصاد الفلســـطيني، بما في 
ذلـــك اإلنتاج الصناعي وإدارة العمليات، تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية، معالجة 

الحمد الله يدعو لعقد جلسة طارئة 
لمنظمة التعاون اإلسالمي بشأن القدس

رام الله - "وفـــا": طالب رئيس الـــوزراء رامي الحمد الله 
بعقد جلســـة طارئة لمنظمة التعاون اإلســـالمي، للوقوف 
فـــي وجه االنتهاكات اإلســـرائيلية بحق القـــدس، وإلزام 
إســـرائيل بالتراجع عـــن كافة إجراءاتهـــا التي اتخذتها 
تحت ذرائع أمنية في تغيير الوضع القائم في المســـجد 

األقصى.
جاء ذلـــك خالل اتصال هاتفي، امـــس، بين الحمد الله، 
وأمين عام منظمة التعاون اإلســـالمي يوسف العثيمين، 
لبحث آخر التطورات في القدس، والتصعيد اإلســـرائيلي 

بحق المسجد األقصى والمقدسيين.
وجـــدد الحمـــد اللـــه دعوتـــه لكافـــة الـــدول العربية 
واإلســـالمية للوقوف عند مســـؤولياتها فـــي الدفاع عن 
القدس والمقدسات اإلســـالمية والمسيحية فيها، ودعم 

صمود المقدسيين وثباتهم على أرضهم.
وثمن جهـــود العثيميـــن وتواصله للوقـــوف على آخر 
التطـــورات، وتأكيده على أن القضية الفلســـطينية وفي 
القلـــب منهـــا القدس على رأس ســـلم أولويـــات منظمة 

التعاون اإلسالمي.
وفـــي الســـياق، هاتـــف رئيس الـــوزراء، امـــس، أمين 
عـــام جامعة الـــدول العربية أحمد أبو الغيـــط، لبحث آخر 

التطورات في القدس، ال ســـيما اســـتمرار إســـرائيل في 
إجراءاتها التعسفية المنافية لكافة القوانين والمواثيق 

الدولية بحق المسجد األقصى والمقدسيين.
ودعـــا الحمد اللـــه، كافة الـــدول أعضاء جامعـــة الدول 
العربية، إلى التدخل العاجل والوقوف في وجه اإلجراءات 
اإلســـرائيلية بحق المكانة الدينية والتاريخية للمســـجد 
األقصى، واســـتباحة الحرم المقدســـي، وإلزام إســـرائيل 
بالتراجع عنها، وشـــدد على ضـــرورة اضطالع كافة الدول 
العربية واإلســـالمية بمسؤولياتها في الدفاع عن القدس 
والمقدســـات اإلسالمية والمســـيحية فيها، ودعم صمود 

المقدسيين وثباتهم على أرضهم.
وجدد رئيس الوزراء تأكيده على الرفض المطلق للذرائع 
"األمنيـــة اإلســـرائيلية" في تغييـــر الوضـــع القائم في 
المســـجد األقصى، وتحذيره من تدهـــور األوضاع األمنية 
في حال إصرار إسرائيل على إجراءاتها وانتهاكاتها بحق 

المسجد األقصى.
وشـــكر الحمد الله أبـــو الغيط على تواصلـــه الدائم مع 
القيادة الفلســـطينية والحكومة للوقـــوف على مختلف 
التطورات في فلســـطين، باعتبار القضية الفلســـطينية 

القضية المركزية عربيا وإسالميا.

"الخارجية": القضاء اإلسرائيلي يواصل 
تمييزه العنصري ضد الفلسطينيين

المحاكـــم الهزليـــة مع مـــا تقوم به 
ســـلطات االحتالل بحـــق المعتقلين 
وعائالتهم ومنازلهم، وما تفرضه من 

عقوبات قاسية وتنكيلية بحقهم. 
واضافت: توثيق الجريمة بالفيديو 
المصور هو الذي فرض باألساس على 
ســـلطات االحتالل وعلى غير رغبتها 
بالشروع في إجراءات هذه المحاكمة 
الهزليـــة، ولوال هذا الفيديو ألقدمت 
تلك الســـلطات على دفن مالبســـات 
جريمة إعدام الشـــريف، كغيرها من 
الجرائم التي تمت التغطية بالكامل 

علـــى مرتكبيهـــا من جنـــود وضباط 
العقليـــة  وبنفـــس  ومســـتوطنين، 
الصلح  محكمـــة  بـــرأت  والسياســـة 
اإلســـرائيلية فـــي مدينـــة القدس 
مســـتوطنًا مـــن "رمات شـــلومو" من 
إليه بحمله سكينًا  المنسوبة  التهم 
والتوجـــه إلـــى منطقة بيـــت حنينا 
لطعن فلسطيني، علمًا أن المستوطن 
اعترف أنـــه كان ينوي تنفيذ عملية 
الطعـــن، واكتفـــت المحكمة بفرض 
فترة زمنية من الخدمة المدنية في 

إسرائيل عليه.

رام اللــــه - "األيــــام": أدانــــت وزارة 
سياســــة  والمغتربيــــن،  الخارجيــــة 
االحتالل القائمة علــــى التغطية على 
الفلسطينيين،  بحق  الجرائم  مرتكبي 
ورأت فيها تشــــجيعًا لجيش االحتالل 
والمستوطنين على ارتكاب المزيد من 
القتل والجرائم ضد المواطنين، وتوفر 
لهم الحمايــــة القانونية والمالية، بما 
يؤكد أن ما تســــمى منظومة المحاكم 
والقضــــاء في إســــرائيل، هــــي جزء ال 
يتجزأ من منظومة االحتالل المتورطة 
والجرائم  االنتهــــاكات  فــــي  بكاملها 
ترتكب  التي  الميدانيــــة  واإلعدامات 

بحق الفلسطينيين.
وقالت الـــوزارة في بيان لها، أمس، 
اإلســـرائيلية  المحاكمـــة  علـــى  ردا 
أزاريا  إيليئـــور  للمجـــرم  الصوريـــة 
قاتل الشـــهيد عبد الفتاح الشريف 
في مدينـــة الخليل، فـــي آذار العام 
الماضـــي، إن هذه المحاكم الصورية 
التـــي تشـــكلها ســـلطات االحتالل 
لتضليل الرأي العام العالمي وخداع 
المســـؤولين الدولييـــن والمحاكـــم 
الدوليـــة والوطنية المختصة، تلعب 
دورًا أساســـيًا فـــي تكريـــس نظام 
التمييـــز العنصـــري في فلســـطين 
الدولي  المجتمـــع  المحتلـــة، داعية 
أن يـــدرك حجم وعمق هـــذا التمييز 
العنصـــري، مـــن خـــالل مقارنة تلك 

الميـــاه، تنمية الشـــباب، اإلدارة العامة، 
إدارة البناء، واألعمال التجارية الزراعية.

وقالت كارال فوســـاند، مديـــرة مكتب 
االســـتثمار فـــي الجيـــل القـــادم فـــي  
فـــي كلمتهـــا  للتنميـــة"،  "األميركيـــة 
االفتتاحيـــة "نحـــن نؤمـــن بـــأن تطوير 
الشـــباب الواعديـــن ذوي الخبـــرة هـــو 
اســـتثمار ناجح في مســـتقبل الشـــعب 
فـــي  نســـتمر  وســـوف  الفلســـطيني، 
دعم الشـــباب للوصـــول إلـــى غاياتهم 
والمســـاهمة في رفاهية مجتمعاتهم".  
يذكر أن الوكالة االميركية تمول برنامج 
منح الماجســـتير ويتـــم ادارته من قبل 
مؤسستي "التعلم العالمي" و"أمديست".


