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تنويه
وردت عن طريق الخطأ في اإلعالن الصادر عن دائرة تس���جيل أراضي جنين في معاملة بيع 
رقم 4636/ج/2017، والمنش���ور في جريدة األيام بتاريخ 2017/7/18، عبارة الوكالة الدورية 
)433/2017/554( ع���دل جنين بتاريخ 2017/6/7 والوكال���ة العامة رقم )409/2011/1158( 
الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2011/12/28 والصحيح الوكالة الدورية )433/2017/5541( 
عدل جنين بتاريخ 2017/6/7 والوكال���ة العامة رقم )409/2011/11581( الصادرة عن عدل 

جنين بتاريخ 2011/12/28، فاقتضى التنويه.

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة: 2017/4772
التاريخ: 2017/7/19

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة حمادة ماجد أحمد أبو حس���ن من اليامون 
بصفته الوكيل بموجب الوكال���ة الدورية رقم )433/2017/5285( الصادرة عن عدل جنين 
بتاريخ 2017/5/28 بموجب الوكالة العامة رقم سجل)1743 صفحة 2017/37( الصادرة عن 
سفارة فلسطين في عمان بتاريخ 2017/5/18 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم )2017/4772( 

على قطعة األرض رقم 4 من الحوض 11 من أراضي كفر دان.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام 

من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: حمادة ماجد أحمد أبو حسن

اس���م الموكل »المالك«: عصام خليل عبد القادر زايد+حمزة+عمر+أحمد+إسراء+رجاء أبناء 
عصام خليل زايد

عدد الحصص المباعة: حسب الدورية
مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة: 2017/4773
التاريخ: 2017/7/19

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة حمادة ماجد أحمد أبو حس���ن من اليامون 
بصفته الوكيل بموجب الوكال���ة الدورية رقم )433/2017/5285( الصادرة عن عدل جنين 
بتاريخ 2017/5/28 المعطوفة على العامة رقم سجل)1743 صفحة 2017/37( الصادرة عن 
سفارة فلسطين في عمان بتاريخ 2017/5/18 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم )2017/4773( 

على قطعة األرض رقم 17 من الحوض 106 من أراضي اليامون.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام 

من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: حمادة ماجد أحمد أبو حسن

اس���م الموكل »المالك«: عصام خليل عبد القادر زايد+حمزة+عمر+أحمد+إسراء+رجاء أبناء 
عصام خليل زايد

مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة: 2017/5346
التاريخ: 2017/8/7

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعل���ن إلطالع العم���وم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة محمود محمد إبراهيم خنفر من س���يلة 
الظه���ر بصفته الوكي���ل بموجب الوكال���ة الدورية رقم س���جل)1771 صفح���ة 2017/3( 
الصادرة عن س���فارة فلس���طين في عمان بتاريخ 2017/8/2 بموج���ب الوكالة الدورية رقم 
)434/2017/7580( الص���ادرة عن عدل جنين بتاريخ 2017/8/7 وذلك لتقديم معاملة بيع 

رقم )2017/5346( على قطعة األرض رقم 41 من الحوض 8 من أراضي سيلة الظهر.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام 

من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: محمود محمد إبراهيم خنفر

اسم الموكل »المالك«: عبد الحكيم+تحسين أبناء عبد الله سليم الكيالني
عدد الحصص المباعة: حسب الدورية

مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة: 2017/5349
التاريخ: 2017/8/7

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن إلط���الع العموم بأنه تقدم إلى ه���ذه الدائرة رؤوف ش���عاع رؤوف الزغيبي بصفتي 
الوكيل عن عبد الرحمن احمد ذيب المساد بموجب الوكالة الدورية رقم )434/2017/7504( 
ع���دل جنين بتاريخ 2017/8/6 وذلك لتقديم معاملة بي���ع رقم )5349/2017( على قطعه 

األرض رقم )16( من الحوض )3( من أراضي كفر ذان.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام 

من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: رؤوف شعاع رؤوف الزغيبي 

اسم الموكل »المالك«: عبد الرحمن احمد ذيب المساد  
عدد الحصص المباعة: حسب الوكاالت

مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي رام الله
رقم الملف : 2349/ج/2017
التاريخ: 2017/8/3

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام الله
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل اراضي رام الله السيد خليل عمر جميل خطيب وذلك 
بصفت���ه وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 2017/14713 عدل رام الله بتاريخ 2017/7/31 
المعطوفة على الوكالة الدوري���ة رقم 2008/11029 عدل رام الله بتاريخ 2008/8/25 والمعطوفة 

على الوكالة الخاصة رقم 2008/1156 تصديق وزارة العدل بتاريخ 2008/2/26
وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 113 حوض رقم 21 حيان من أراضي دير دبوان.

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عشرة أيام من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الموكل )المالك(            اسم الوكيل 
خليل عمر جميل خطيب مصطفى حمد الله محمد علي  

دائرة تسجيل أراضي رام الله

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: 2016/2034 مدني
التاريخ: 2017/6/21

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر
صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم 2016/2034

إلى المدعى عليه: عبد الكريم محمد ذيب غزاوي � رام الله ومجهول محل اإلقامة.
يقتضى حضورك إلى محكمة صلح رام الله يوم 2017/10/9 الس���اعة التاس���عة صباحًا للنظر في 
الدعوى المدنية رقم 2016/2034، التي اقامها عليك المدعية شركة بنك القاهرة عمان المساهمة 
العامة المحدودة/ رام الله بواسطة وكيلها المحامي مهند عساف/ رام الله بدعوى وموضوعها منع 

مطالبة بقيمة 1129,12 شيكل، وجاء في أسباب الئحة الدعوى ما يلي:
وقائع وأسباب الدعوى:

أواًل: للمدعية في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره 1129,12 الف ومائة وتس���عة وعش���رون ش���يكل 
واثني عش���ر اغورة مترتبة ومس���تحقة األداء بموجب تس���هيالت مصرفية حصل عليها المدعى 
عليه من المدعية خالل حس���ابه تحت الطلب جاري مكشوف شيكل والذي يحمل الرقم 431023 
المفتوح لدى المدعية/ فرع اإلرسال بتاريخ 2008/5/13 والذي أصبح يحمل الرقم 20431023 بعد 

إدخال نظام الكمبيوتر الجديد.
ثانيًا: طالب���ت المدعية المدعى عليه بضرورة دفع المبلغ المترصد في ذمته والبالغ 1129,12 الف 
ومائة وتس���عة وعشرون شيكل واثني عشر اغورة، إاّل أنه ممتنع عن الدفع دون وجه حق ودون أي 
مبرر واقعي و/أو قانوني رغم االس���تحقاق والمطالبات المتكررة له بذلك مما اضطر المدعية إلغالق 

الحساب حسب األصول بتاريخ 2015/11/17 وإقامة هذه الدعوى.
خامس���ًا: محكمتكم الموقرة صاحبة الصالحية واالختصاص للنظر والفصل في هذه الدعوى نظرًا 
لقيمتها وس���ندًا ألحكام البند 21 من الشروط واألحكام العامة لفتح الحسابات والمرفقة مع الئحة 

الدعوى كجزء ال يتجزأ منها.
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 أو ترسل وكياًل عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.

هيام الشيخ قاسم
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية طولكرم
الرقم: 2017/1678
التاريخ: 2017/7/30

ورقة إخبار بالنشر
صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم

إلى المحكوم عليه: عبد الكريم جهاد عبد الكريم أبو علي من ش���ويكة، كراج ألفين، ومجهول محل 
اإلقامة حاليًا.

عماًل بقرار س���عادة قاضي التنفيذ بتاريخ 2017/7/26 في القضية التنفيذية 2017/1678 والتي 
موضوعها كمبيالة بقيمة 1561 شيكل ش���امال للرسوم والمصاريف، فقد تقرر إعالمك، حيث أنه 
وعماًل بالمادة 10 من قانون التنفيذ فقد تقرر اعالمك أنه عليك أن تقوم خالل خمس���ة عشر يومًا 
م���ن تاريخ تبلغ���ك بتنفيذ مضمون الق���رار و/أو أداء الدين إلى المحكوم ل���ه محمود فايز محمود 
اس���ماعيل من طولكرم، وإذا ل���م تقم بتنفيذ مضمون القرار أو لم تق���م بالمراجعة فتضطر دائرة 

التنفيذ إلى مباشرة اإلجراءات القانونية بحقك.
تحريرًا في 2017/7/30

مأمور التنفيذ
أحمد دقم

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

مديرية رام الله والبيرة

إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام الله والبيرة
بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي وتنظيم شارع بعرض 12 متر وتغيير صفة 
االستعمال من خارج حدود المشروع إلى سكن أ على القطعة رقم 274 حوض 9 

الدلوب من اراضي بيرزيت ـ رقم المشروع 2017/35/1502
تعلن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام الله والبيرة عن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي وتنظيم 
ش���ارع بعرض 12 متر وتغيير صفة االس���تعمال من خارج حدود المشروع إلى سكن أ على 
القطع���ة رقم 274 حوض 9 الدلوب م���ن اراضي بيرزيت � رقم المش���روع 2017/35/1502 
لالعتراضات وذلك حس���ب المخططات المعلنة والمودعة في مقر بلدية بيرزيت، وفي مقر 
مديرية الحكم المحلي/ محافظة رام الله والبيرة اس���تنادًا للمواد 20، 21 من قانون تنظيم 

المدن والقرى واألبنية رقم 79 لسنة 1966.
ويجوز ألي ش���خص وألي س���لطة أو مؤسسة رس���مية أو أهلية ممن لهم مصلحة في ذلك 
تقدي���م اقتراحاته���م أو اعتراضاتهم  على المش���روع معنونة إلى رئي���س لجنة التنظيم 
المحلية للتنظيم والبناء في بلدي���ة بيرزيت خالل مدة ثالثين يومًا من تاريخ إعالن اإليداع 
بالجريدة الرس���مية وجريدتين محليتين وتدعم االعتراضات أو االقتراحات المقدمة حيثما 

أمكن بمخططات إيضاحية ووثائق ثبوتية. 
رائد البرغوثي
رئيس اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء
لمحافظة رام الله والبيرة

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: 2016/856 مدني
التاريخ: 2017/7/2

مذكرة دعوى مدعى عليها بالنشر
صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم 2016/856

إلى المدعى عليه: فرج علي ذيب حمد � رام الله ومجهول محل اإلقامة.
يقتضى حضورك إلى محكمة صلح رام الله يوم 2017/10/9 الس���اعة التاس���عة صباحًا للنظر في 
الدعوى المدنية رقم 2016/856، التي أقامها عليك المدعية شركة بنك القاهرة عمان المساهمة 
العامة المحدودة/ رام الله بواس���طة وكيلها المحامي مهند عس���اف/ رام الله بدعوى وموضوعها 

المطالبة بمبلغ 959.53 شيكل، وجاء في أسباب الئحة الدعوى ما يلي :
وقائع وأسباب الدعوى

أواًل: للمدعية في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره 959,53 تس���عمائة وتس���عة وخمس���ون شيكل 
وثالثة وخمسون اغورة مترتبة ومستحقة األداء بموجب تسهيالت مصرفية حصل عليها المدعى 
عليه من المدعية من خالل حس���ابه تحت الطلب/ جاري مكش���وف ش���يكل وال���ذي يحمل الرقم 

20412030 المفتوح لدى المدعية/ فرع األهلية بتاريخ 2011/4/10.
ثاني���ًا: طالبت المدعي���ة المدعى عليه بضرورة دف���ع المبلغ المترصد في ذمت���ه والبالغ  959,53 
تس���عمائة وتس���عة وخمسون شيكل وثالثة وخمس���ون اغورة، إاّل أنه ممتنع عن الدفع دون وجه 
ح���ق ودون أي مبرر واقعي و/أو قانوني رغم االس���تحقاق والمطالبات المتكررة له بذلك مما اضطر 

المدعية إلغالق الحساب حسب األصول بتاريخ 2015/10/8 وإقامة هذه الدعوى.
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 أو ترسل وكياًل عنك سوف يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون.

هيام الشيخ قاسم
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

دولة فلسطين
محكمة صلح جنين
السلطة القضائية

رقم الدعوى: 2017/780 حقوق صلح جنين
التاريخ  :2017/6/18  

مذكرة دعوة صادرة عن محكمة صلح جنين في الدعوى الحقوقية رقم 
2017/780 لتبليغ المدعى عليه بالنشر

الى المدعى عليه/ )فيصل انيس اس���عد علي نفاع( جني���ن ومجهول محل االقامة حاليا ، 
يقتضي حضورك الى هذه المحكمة يوم 2017/9/28 للنظر في الدعوى التي اقامها عليك 
المدعين )-1انيس���ة منيب اس���عد نفاع و اخرين عدد 5( و جميعهم من جنين بواس���طة 
وكيلهم المحامي : س���مير الش���ايب-جنين ، و التي موضوعها : إزالة ش���يوع ، و يمكنك 
الحضور الى قلم المحكم���ة و االطالع على تفاصيل الدعوى و عمال بأحكام المادة )62( من 
قان���ون اصول المحاكم���ات المدنية و التجارية رقم)2( لس���نة 2001 فانه يقتضي عليك 
تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغك بالنشر و اذا لم تحضر و لم 

ترسل وكيال عنك تجري محاكمتك حضوريا.
رئيس قلم الحقوق / محكمة صلح جنين
مصطفى ابو بكر

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: 2016/422 مدني
التاريخ: 2017/7/26

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر
صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم  2016/422

إلى المدعى عليه: شركة ايفانكو للتجارة العامة � رام الله ومجهول محل اإلقامة.
يقتض���ى حضورك إلى محكمة صلح رام الله يوم 2017/10/5 الس���اعة التاس���عة صباحًا للنظر في 
الدعوى المدنية رقم 2016/422، التي أقامها عليك المدعية ش���ركة بنك القاهرة عمان المساهمة 
العام���ة المحدودة/ رام الله بواس���طة وكيلها المحامي مهند عس���اف/ رام الله بدعوى وموضوعها 

المطالبة بمبلغ 7483.78.31 شيكل، وجاء في أسباب الئحة الدعوى ما يلي:
وقائع وأسباب الدعوى:

أواًل: للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره 7483,78 س���بعة آالف وأربعمائة وثالث وثمانون 
شيقل وثمانية وسبعون أغورة مترتبة ومستحقة األداء بموجب تسهيالت مصرفية حصلت عليها 
المدعى عليها من المدعية من خالل حسابه تحت الطلب/ جاري مكشوف شيقل والذي يحمل الرقم 
137556 المفتوح لدى المدعية/ رام الله � الكلية األهلية، والذي أصبح يحمل الرقم 20137556 بعد 

إدخال نظام الكمبيوتر الجديد.
ثاني���ًا: طالبت المدعية المدعى عليه���ا بضرورة دفع المبلغ المترصد ف���ي ذمتها والبالغ 7483,78 
س���بعة آالف وأربعمائة وثالث وثمانون ش���يقل وثمانية وسبعون أغورة، إاّل أنها ممتنعة عن الدفع 
دون وجه حق ودون أي مبرر واقعي و/أو قانوني رغم االستحقاق والمطالبات المتكررة لها بذلك مما 

اضطر المدعية إلغالق الحساب حسب األصول بتاريخ 2015/10/8 وإقامة هذه الدعوى.
ثالث���ًا: محكمتكم الموقرة صاحب���ة الصالحية واالختصاص للنظر والفصل ف���ي هذه الدعوى نظرًا 
لقيمتها وس���ندًا ألحكام البند 21 من الشروط واألحكام العامة لفتح الحسابات والمرفقة مع الئحة 

الدعوى كجزء ال يتجزأ منها.
ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى.

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

.2001
وإذا لم تحضر أو ترسل وكياًل عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.

هيام الشيخ قاسم
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

غنيم يطلع على احتياجات 
بلدية عجة من المياه

رام الله - "األيام": بحث رئيس ســـلطة المياه مازن غنيم في مكتبه، امس، مع 
رئيس واعضاء بلدية عجة جنوب جنين الوضع في البلدة واالحتياجات الالزمة 

لها.
واســـتمع غنيم خالل اللقاء الى احتياجات البلدية المتمثلة بتوفير مواسير 
مياه بقطر 4 انش، وربط البئر بشبكة المياه لتحسين ضخ المياه الى جانب طرح 

قضية عدادات المياه مسبقة الدفع.
وأكد غنيم على ان ســـلطة المياه تعمل ووفق خطتها االســـتراتيجية ليس 
فقط على تنفيذ المشاريع وانما ايضا على تحسين ادارة هذه الخدمة من اجل 
تحســـين كمية المياه وتقليل نســـب الفاقد وذلك من خالل العمل على انشاء 

مصالح المياه االقليمية.

إطالع نائب محافظ جنين على التشكيلة
النسوية لدائرة المرأة بمجلس رمانة

جنين - "األيام": أطلعت مســـؤولة العالقـــات العامة في مجلس قروي 

رمانـــة غرب جنيـــن، د. ليلى حرز الله، أمس، نائـــب المحافظ، كمال أبو 

الرب، على التشـــكيلة النســـوية الجديدة لدائرة المرأة في المجلس، 

وذلك خالل اجتماع عقد في المحافظة.

وحضرت االجتماع، مديرة  العالقـــات العامة واإلعالم في المحافظة، 

ســـناء بدوي، ومديرة دائرة النوع االجتماعي، ميرفت عفيف، ومسئولة 

ملف المنظمات والجمعيات األهلية، فداء شاهين.

وأشـــارت حرز الله، إلى أن التشكيلة النســـوية الجديدة في مجلس 

قـــروي رمانة، تهـــدف إلى تعزيـــز دور المرأة في بنـــاء مجتمع مدني 

ديمقراطي يعمل من أجل تمكين النساء كأفراد وكمجموعات، ويكفل 

دورهن في النهوض بواقع المرأة من خالل برامج وخطط إســـتراتيجية 

تحسن من وضعها وتمكينها في كافة المجاالت الحياتية.

وذكرت أن التشـــكيلة النســـوية تضم في عضويتهـــا ماريا بلعوط، 

وإلهـــام عمارنة، وميرفت عمـــور، وروضة عمور، وحـــال مراحين، وختام 

األحمد، ومالك جربان.

مـــن جهته، قال أبو الرب، إن الخطـــوة التي قامت بها دائرة العالقات 

العامة في مجلس قروي رمانة بتشـــكيل هيئة نسائية، من شأنها أن 

تعزز آفاق التعاون المشـــترك مع مؤسســـات المجتمـــع المحلي، وهي 

مبـــادرة إيجابية يجب أن تعمم على كافة الهيئات المحلية والمجالس 

القرويـــة لتكـــون أول انطالقـــة للعامالت في المجالـــس، وتهدف إلى 

النهوض بواقع المرأة والدفاع عن قضاياها.

ووعد أبو الرب، بالعمل على تقديم الدعم والتشـــبيك ما بين الهيئة 

النسوية الجديدة والمؤسسات المحلية الفاعلة.

"األمن الوطني" وبلدية 
كفر ثلث يستعدان لترميم 

عدة منازل بالبلدة
قلقيلية - "وفا": نظمت بلدية كفر ثلث 
جنوب شـــرقي قلقيليـــة، برفقة وفد من 
األمن الوطني، أمـــس، جولة على المنازل 
التي تحتاج إلى ترميم في البلدة، لوضع 
خطة لترميم عدد مـــن منازل المواطنين 

مستوري الحال.
وقال مدير بلديـــة كفر ثلث زكي عمر، 
لـ"وفـــا"، إن العالقات العامة في األجهزة 
األمنية فـــي محافظـــة قلقيلية، جمعت 
تبرعـــات لتنفيـــذ اإلعمار فـــي عدد من 
المنازل التي سيباشـــر العمل بها حسب 
الخطة المعدة في األيام القليلة القادمة، 
والتـــي ستشـــمل القصـــارة والتبليـــط 
والدهان وكل ما يلزم من أمور التشطيب، 
بحيـــث تكـــون هـــذه البيـــوت جاهـــزة 
لالستخدام والعيش فيها عيشة كريمة.

افتتاح معرض فني 
بمركز إسعاد الطفولة 

في الخليل
الخليـــل - "وفـــا": افتتحـــت مديريـــة 
الثقافـــة بالتعـــاون مع بلديـــة الخليل، 
معرضـــا فنيا بعنـــوان "انفـــاس" للفنان 
مسلم البدارين في مركز إسعاد الطفولة.
وقال البدارين لــ"وفا": تتناول لوحاتي 
الفنية التي قمت بعرضها والتي يقارب 
عددها 20 لوحة زيتيه قصص اجتماعية 
انسانية مختلفة، وتشكل مجموعة منها 
قصصا مختلفة عن االســـرى والتشـــبث 
بـــاألرض والنـــزوح والهجـــرة والحـــروب 

وانتهاك حقوق االطفال.
وقالت مديرة وزارة الثقافة في الخليل 
هـــدى عابدين، لــ"وفـــا" إن الوزارة تنظم 
المعرض بالتعـــاون مع البلدية وعدد من 
مؤسســـات المحافظة، "بهدف تشـــجيع 
الفنانين الشباب للقيام بدورهم الريادي 
للنهوض بالفن ومن اجل رفعة المشهد 
الثقافي في المحافظة، وهذا ضمن خطة 

الوزارة للعام 2017".

صيدم يكرم "الكمنجاتي" ويؤكد أهمية 
بناء الثقافة الموسيقية في المدارس

رام الله - "األيام": كّرم وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، بمكتبه، 
أمس، جمعية الكمنجاتي الموســـيقية، تقديرًا لتميزها ونشاطها الفعال على 

صعيد الموسيقى، حيث قّدم صيدم للجمعية درعًا تقديرية.
وحضر التكريم، مدير عام العالقـــات الدولية والعامة نديم مخالفة والقائم 
بأعمـــال مدير العالقـــات الدوليـــة والعامة نيفيـــن مصلح، ورئيـــس جمعية 
الكمنجاتي رمزي أبو رضوان ومديرها إياد ســـتيتي ومنسقة برامج الشمال في 

الجمعية كرمل صبح.
وفي هذا السياق، أشاد صيدم بدور الجمعية ونشاطها في مجال الموسيقى 
وبناء الثقافة الموسيقية في المجتمع الفلسطيني، الفتًا إلى إبداعات الجمعية 

المتواصلة في مجاالت الموسيقى، ومشاركاتها على مستوى الوطن.
وأشـــار صيدم إلى أن الوزارة عملت على اســـتحداث يوم الموسيقى والشعر 
والمســـرح، وذلك التزامًا منها بتطوير واقع الموســـيقى وبناء وتعزيز الثقافة 
 في المدارس، مشددًا على ضرورة إحداث نقلة نوعية في 

ً
الموســـيقية؛ خاصة

هذا المجال.
ورحـــب بمقتـــرح التحضير لتوقيع اتفاقيـــة تعاون بين الـــوزارة والجمعية 

لتطوير كفاءة المعلمين بمجاالت الموسيقى وصناعة اآلالت الموسيقية.
مـــن جهتهم، أعرب أعضـــاء الجمعية عن اســـتعدادهم الكامل للتعاون مع 
الـــوزارة من خالل التوقيع على اتفاقية شـــراكة لتطويـــر كفاءة المعلمين في 

المدارس وإثراء خبراتهم ومهاراتهم بمجاالت الموسيقى.

بلدية الخليل تمنح الترخيص 
ألكاديمية القرآن الكريم 

الخليل - "األيام": وقع رئيس بلدية الخليل تيســـير أبو سنينة، امس، في دار 
البلدية التراخيص الالزمة إلنشـــاء أكاديميـــة القرآن الكريم التابعة للجمعية 
الخيرية اإلســـالمية، بحضور الشـــيخ حاتم البكري رئيـــس الجمعية وعدد من 

أعضاء المجلس البلدي وأعضاء الهيئة اإلدارية في الجمعية.
وتأتـــي هذه الخطوة، بحســـب بيان صدر عن البلدية، امس، في إطار ســـعي 
البلدية الدائم لتســـهيل اإلجراءات الالزمة لتأســـيس جمعيات وأكاديميات 

تهتم برفع مكانة الثقافة بشكل عام وحافظ القرآن بشكل خاص.
وأكد أبو سنينة أن البلدية تضع في أولوياتها رعاية األيتام ومساعدة الجمعيات 
الخيريـــة في أداء رســـالتها اإلنســـانية، وتقديم الدعم الالزم ضمـــن اإلمكانيات 
المتاحة، لرفد المجتمع بأفراد قادرين على تحمل مسؤولياتهم تجاه الوطن، مشيرًا 

إلى أهمية وجود شراكة حقيقية مع مؤسسات المجتمع المحلي المختلفة.
مـــن جانبه ثمن البكـــري دور البلدية على مر الســـنين واختـــالف المجالس 
البلدية في مســـاهمتها الفعالة للجمعية من خالل تسهيل إجراءاتها، مؤكدًا 
علـــى العالقة الطيبة التـــي تربط الجمعيـــة بالبلدية، موضحـــًا أهمية وجود 
أكاديمية القرآن الكريم ألبناء الخليل، شـــاكرًا رئيس وأعضاء المجلس البلدي 

على جهودهم الكريمة في خدمة المدينة ومؤسساتها.

رئيس بلدية بيت لحم 
يطلع محافظ الخليل 
على مشاريع البلدية

بيت لحم – "األيام": استقبل رئيس 
بلديـــة بيت لحـــم المحامـــي أنطون 
ســـلمان، يوم أمس، في مقر البلدية 

محافظ الخليل كامل حميد.
ولفـــت ســـلمان إلى طبيعـــة عمل 
بلديـــة بيت لحـــم منذ اســـتالمهم 
إلـــى  ومشـــيرا  البلـــدي،  للمجلـــس 
بنـــك المشـــاريع الذي تـــم تقديمه 
للعديد من الداعميـــن وممثلي دول 
االتحـــاد األوروبي، ومقترح مشـــروع 
إنشـــاء محطة توليد كهرباء بالطاقة 
الشمسية على أسطح مباني المحطة 

المركزية واألسواق في المدينة.
وأكد ســـلمان للمحافـــظ حميد، أن 
البلدية تعمـــل حاليـــا بالتعاون مع 
إليجاد  المدينـــة  مهندســـي  بعض 
حلول لمفارق المدينة األكثر حيوية 
كمفرق ســـلطة المياه وساحة المهد 

ومفرق المحطة المركزية.

"القدس المفتوحة" تنهي استعداداتها 
إلطالق حفالت تخريج الفوج العشرين

رام اللـــه - "األيـــام": أنهت جامعة القـــدس المفتوحة 
اســـتعداداتها النطالق حفالت تخريج الفوج العشـــرين 
"فـــوج كل الوطن"، الذي ســـتنطلق باكورته بحفل تكريم 
الطلبـــة المتفوقيـــن من أوائل التخصصـــات في مختلف 
فـــروع الجامعـــة، في قاعة الهـــالل األحمر الفلســـطيني 

بمدينة البيرة غدًا.
وتشمل االحتفاالت هذا العام تخريج )3( طلبة يقبعون 
في ســـجون االحتالل، وســـتعقد حفالت التخريج للفروع 
كافة يوم الســـبت المقبل، لـتخريج طلبة الفوج العشرين 
 

ٌّ
)فوج كل الوطن( البالغ عددهم )11( ألف طالب وطالبة، كل

في فرعه التعليمي.
وقال رئيـــس الجامعة د. يونس عمرو، في بيان صحافي 
امـــس، "تحتفل جامعة القدس المفتوحة، بتخريج كوكبة 
جديدة من خريجيها، وقد آثرت أن تطلق اســـم "فوج كل 
الوطـــن" على فوجها العشـــرين انطالقًا من أن رســـالتها 
ال تنحصـــر على التعليم فحســـب، بل تتمثـــل في دورها 

الوطني بالوصول إلى كل بيت فلسطيني".
إلى ذلك، قال رئيس اللجنة المركزية لحفالت التخريج، 
عميد شـــؤون الطلبة فـــي الجامعة د. محمد شـــاهين، إن 
االحتفـــاالت هذا العام تجري وفـــق آلية جديدة من خالل 
منـــح الفـــروع الصالحيـــات والتفويض إلقامـــة الحفالت 
ومراســـم التخريج ما ينعكس إيجابـــًا على هذه الحفالت 
ويحقـــق األهـــداف المطلوبـــة، ويمنـــح الوقـــت الكافي 

للخريجين للمشاركة في تفاصيل الحفل المختلفة.
وقال أيضـــًا إن اللجنة المركزية لحفـــالت تخريج الفوج 
العشـــرين ودوائر الجامعـــة المعنية أتمـــت ترتيباتها 
لالحتفـــال بتخـــرج أبنائهـــا الطلبـــة بمشـــاركة خريجي 
الفصليـــن األول والثانـــي والـــدورة الصيفيـــة وكذلـــك 
الطلبة المتوقـــع تخرجهم في الـــدورة الصيفية الثانية 
للعـــام األكاديمي )2017/2016(، مبينـــًا أن خريجي الفوج 
العشرين سينضمون إلى أكثر من )104( آالف من زمالئهم 

الخريجين طوال مسيرة الجامعة.

قلقيلية: بحث تنظيم الحالة 
المرورية في المحافظة

قلقيليـــة - "األيام": بحث محافـــظ قلقيلية اللواء رافع رواجبـــة، في مكتبه، 

امس، مع وفد من المجلس األعلى للمرور ترأسه محمود خالد المدير التنفيذي 

للمجلس، عدة قضايا تتعلق بالحالة المرورية على الطريق الرابط بين قلقيلية 

ونابلس، كما ناقشـــوا عدة مقترحات هندسية لهذا الغرض، من شأنها تنظيم 

الحالة المرورية وضمان شـــروط الســـالمة العامة على الطرق، والية التعاون مع 

لجان السير في المحافظات.

وحضر االجتماع مهند شاور مدير عام الشؤون المدنية وطاقم من الهيئة.

واســـتعرض المحافظ الحالة المرورية في المحافظة، مشـــيرا إلى احتياجات 

الطـــرق في المحافظة، مؤكدا على ضرورة إعادة دراســـتها وتنظيمها حســـب 

معايير السالمة واألمان على الطرق.

وقـــال رواجبة أن هنالك أولويات واحتياجات ملحة يجب العمل عليها خاصة 

عمل جسر على مدخل بلدة جيت شرقي المحافظة لتوفير األمن لألطفال وطالب 

المدارس خاصة وان الشـــارع الرئيســـي والذي يمر منه المســـتوطنون يفصل 

المدرسة عن البلدة".

من جانبه، قدم شـــاور اســـتعراضا للتداخالت الحاصلة فـــي الطرق ومداخل 

القرى والبلدات، وافتقادها ألبســـط قواعد الســـالمة المروريـــة، وهذا يتطلب 

إنشـــاء مرافق مرورية تضمن ســـالمة المواطنين خاصة األطفال منهم، ويتم 

التركيز على المنشآت التعليمية والمدارس.

بدوره اســـتعرض خالد الواقع المروري على الطرق الرابطة في الوطن، مشيرا 

إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى االستماع من المحافظ إلى االحتياجات المرورية 

للمحافظة، تحديدا على الطريق الرابط بين محافظتي قلقيلية ونابلس.

الشرطة تنجز 2885 قضية األسبوع الماضي
رام الله – "األيام": أنجزت الشرطة 2885 قضية خالل األسبوع الماضي.

وذكر بيـــان ادارة العالقـــات العامة واالعالم بالشـــرطة ان عدد القضايا 

الجنائية المنجـــزة بلغ 2885 قضية، حيث انجـــزت ادارة المباحث العامة 

109 قضايا ودورت 21 قضية اخرى، فيما انجز قســـم التحقيق 477 قضية 

ودور 79 قضية، وانجز قسم التنفيذ 2299 قضية ودور 1299 قضية اخرى.

واضاف البيان ان ادارة مكافحة المخدرات ضبطت 215 غرام مواد مخدرة، 

و360 من اشتال القنب، باالضافة الى 9 ادوات للتعاطي.

وســـجلت ادارة المرور 221 حادث ســـير نتج عنها مصرع شـــخص و145 

اصابة، وفحصت 5550 مركبة وأنزلت عن الشـــارع 178 مركبة ال تتوفر بها 

شـــروط الســـالمة العامة فيما حررت 3286 مخالفـــة مرورية، وحجزت 123 

مركبة للتأكد من قانونيتها واتلفت 152 مركبة غير قانونية.

واشار البيان الى ان شرطة السياحة واآلثار سجلت دخول 96898 سائحا، 

فيما بلغ عدد النزالء 11971 نزيال في محافظات الضفة، وفيما يخص قضايا 

الســـياحة واآلثار فقد تم انجـــاز 17 قضية وجار متابعـــة 3 قضايا اخرى 

وضبط جهازين للكشف عن المعادن.

"أوقاف يطا" تنظم 
ورشة إرشادية للحجاج

"األيام": عقدت مديرية   - الخليل 
أوقاف يطا ورشـــة عمل حول موسم 
العام بعنـــوان أحكام  الحج لهـــذا 
الحج وآدابه في مسجد علي بن أبي 

طالب.
حضر الورشـــة، بحسب بيان صدر 
عن المديرية، امـــس، مدير أوقاف 
يطا ابراهيم عوض، ورئيس قســـم 
الوعظ واإلرشاد في المديرية عادل 
البدارين، ورئيس قســـم التمريض 
والطـــوارئ فـــي مستشـــفى يطـــا 
الحكومي ناجـــح الدغامين، وحجاج 
البلـــدة وعـــدد مـــن الشـــخصيات 

الرسمية واالعتبارية.
طبية  نصائـــح  الدغامين  وقـــدم 
وتوجيهـــات صحية تهـــم الحجاج 
خاصة من اصحاب األمراض المزمنة 
ومن كبار الســـن، داعيا الجميع الى 
االهتمام بهـــذا الجانب وان يكون 
اول االولويـــات ليتمكـــن الحاج من 
أداء المناســـك وهـــو بكامـــل قواه 
البدنية وصحتـــه ولكي ال يتعرض 
لألمراض سواء العارضة أو المعدية 

نتيجة الزحام الشديد.
وتحدث مفتش المســـاجد الشيخ 
زياد النواجعة حول عدد من القضايا 
االدارية ووصايا عامة ليؤدي الحاج 
فريضتـــه منـــذ خروجه مـــن بيته 
الـــى عودته الى اهله على احســـن 
حال دون أي مشـــاكل أو معوقات أو 
عوارض تنغص عليـــه هذه الرحلة 
اإليمانية، داعيا الجميع الى التحلي 
وان  المســـؤولية  وبـــروح  بالصبـــر 
وأن  الحجاج  يكونوا عونًا إلخوانهم 
يبادروا لتقديم المســـاعدة والعون 
لكل من يحتاجهـــا وان تكون هذه 
بالتقوى  للتـــزود  محطـــة  الرحلـــة 

وااليمان.
الهريني  محمد  الشـــيخ  وتحدث 
حـــول فقه الحـــج وأداء المناســـك 
بشـــكل مفصـــل وما قد يطـــرأ على 
الحـــاج أثناء هـــذه الخطـــوات وما 

يترتب عليه من أحكام شرعية.


