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دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة

محكمة نابلس الشرعية التوثيقات

التاريخ: 1438/11/18هـ
وفق: 2017/8/10م

حجة إقرار بطالق رجعي أول 
صادر عن محكمة نابلس الشرعية التوثيقات

إلى المدعوة: كاترينا تريسيا بود/ من السويد وسكانها.
أبلغك بأن زوجك المدعو فادي هش���ام أحمد ظاهر من بيت ايبا وسكانها، قد أوقع عليك 
طلق���ة أولى رجعية بموجب حجة إقرار بطالق رجعي أول الصادرة عن هذه المحكمة برقم 
394/187/141 تاري���خ 2017/8/10م، وعلي���ه فقد جرى تبليغك وإعالمك بذلك حس���ب 

األصول.
قاضي محكمة نابلس الشرعية التوثيقات

دولة فلسطين
دائرة تسجيل أراضي نابلس

رقم الملف: 3208/ج/2017
التاريخ: 2017/8/10

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد عبد الله عطا الله علي 
صيرفي بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم س���جل 1751/صفحة 2017/32 

بتاريخ 2017/6/18 سفارة فلسطين/ عمان 
بمعاملة بيع على القطعة رقم 36 من الحوض 24 من اراضي عصيرة الشمالية.

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.

الوكيلاسم الموكل )المالك(

كالنات المعروفة س���ائدة محمد يوس���ف الياسين 
وعمر محمد يوسف الياسين

عبد الله عطا الله علي صيرفي

دولة فلسطيندائرة تسجيل أراضي نابلس
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2017/5477
التاريخ: 2017/8/10

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائ���رة األراضي مكتب جنين الس���يدة جميلة محمد محمود 
رحال وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم س���جل 1764 صفحة 2017/19 

تاريخ 2017/7/23
أنا/ جميلة محمد محمود رحال بصفتي وكيلة عن نوال محمد توفيق رحال بموجب الوكالة 
الدورية س���جل 1764 صفحة2017/19 الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في عمان بتاريخ 

2017/7/23
أصرح عن بيع حصص موكلي حسب الوكالة الدورية

الصادرة من كاتب عدل سفارة دولة فلسطين في عمان
وذلك بمعاملة بيع على القطعة 61 حوض رقم 15 من اراضي سيلة الظهر.

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(  
جميلة محمد محمود رحال نوال محمد توفيق رحال  

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس

رقم الملف: 3224/ج/2017
التاريخ: 2017/8/10

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد/ جميل صدقي محمد 

يامين بصفته وكيال عاما بموجب الوكالة العامة رقم 2017/113/1752 تاريخ 2017/6/29
بمعاملة بيع على القطعة رقم 3 من الحوض 6 من أراضي بيت وزن.

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.

الوكيلاسم الموكل )المالك(

جميل صدقي محمد يامينفايق محمد أحمد السليم

مازن وحازم ومحمد وأحمد وعم���ر وعبير أوالد فايق 
محمد السليم

دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 3206/ج/2017
التاريخ: 2017/8/10

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد/ سامي هاني سامي مخيمر 
بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 1598/2016/21341 بتاريخ 2016/10/19 

عدل نابلس 
بمعاملة بيع على القطعة رقم 3 من الحوض 1 من اراضي سبسطية.

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(  

سامي هاني سامي مخيمر نافذ موسى محمود الحج  
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
دائرة تسجيل أراضي نابلس

رقم الملف: 3201/ج/2017
التاريخ: 2017/8/9

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد عاطف جاس���ر محمد 
سوس���و وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 1465/2015/11862 عدل 

نابلس بتاريخ 2016/8/5
بمعاملة بيع القطعة 8 من الحوض 24057 من أراضي نابلس.

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

ووفقًا للقانون.
الوكيل اسم الموكل )المالك(   

جاسر محمد سوسو درغام علي يوسف اسماعيل عاطف   
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي رام الله

رقم الملف : 2426/ج/2017

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام الله 
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل اراضي رام الله السيد محمد اسماعيل مصطفى 
عمر وذلك بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 2013/14943 تاريخ 2013/9/4

الصادرة عن عدل رام الله
وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 18 حوض رقم 10 من أراضي سلواد.

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 حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
اسم الموكل )المالك(                     اسم الوكيل

محمد اسماعيل مصطفى عمر فاطمة عبد العزيز عبد الحميد حماد 
دائرة تسجيل أراضي رام الله

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة صلح سلفيت

دائرة تنفيذ سلفيت
التاريخ: 2017/8/3

كتاب بالنشر
صادر عن دائرة تنفيذ صلح سلفيت

إلى المحكوم عليه: حس���ام الدين عبد الرحيم ابراهي���م رزق الله من فرخة في القضية التنفيذية 
رقم 2017/1650.

نعلمكم أن المحكوم له: هاش���م عبد الرحيم ابراهيم رزق الله من فرخة قد طلب تبليغك بالنش���ر 
لمراجعة دائرة التنفيذ في محكمة صلح س���لفيت خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ نشر هذا 
اإلش���عار للمراجعة في القضي���ة التنفيذية المرقومة أعاله، وموضوعها قرار محكمة اس���تئناف 
نابلس رقم 2013/333 والمتضمن عدم معارضة المحكوم له المذكور أعاله في التصرف واالنتفاع 
بحصصه اإلرثية في العقار موضوع الدعوى، لذا عليك مراجعة دائرة التنفيذ من أجل دفع المبلغ، 
فإن لم تحضر أو ترس���ل من تنيبه عنك س���وف يت���م اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقك حس���ب 

األصول والقانون.
جمال ياسين
مأمور تنفيذ سلفيت

دولة فلسطين
السلطة القضائية

دائرة تنفيذ بيت لحم
رقم التنفيذ: 2017/805 
التاريخ: 2017/6/22

تبليغ ورقة إخبار صادرة عن دائرة تنفيذ محكمة بداية بيت لحم 
في القضية التنفيذية رقم 2017/805 بواسطة النشر

إلى المحكوم عليه ابراهيم موس���ى عوض الله صالحات من بيت لح���م � التعامرة ومجهول مكان 
اإلقامة حاليًا.

أعلمك أن المحكوم له: أنس س���ليمان محمود أبو سالم قد طرح للتنفيذ بواسطة وكيلته المحامية 
س���ماح الوحش كمبيالة مستحقة األداء بقيمة 9600 شيكل والرسوم البالغة 107 شيكل موقعة 

من قبلك حسب األصول.
سجلت في القضية التنفيذية رقم 2017/805 بتاريخ 2017/2/28 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
ديوان قاضي القضاة

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة نابلس الشرعية التوثيقات

الرقم: 2017/537
التاريخ: 1438/11/18هـ
وفق: 2017/8/10م

إعالن تسجيل حجة حصر إرث
صادر عن محكمة نابلس الشرعية التوثيقات

بناء على االستدعاء المقدم من قبل/ بالل راضي عبد الغني صوفان/ من نابلس وسكانها.
والذي يطلب فيه تس���جيل حجة حصر إرث يتضمن وفاة المرحومة/ زكية عبد الغني شيخ 
موس���ى صوفان من أهالي قوصين قد توفيت بتاريخ 2017/1/8م وانحصر إرثها الشرعي 
في أوالد ش���قيقها راضي المتوفى قبلها وهم طالل وب���الل المتولدين لراضي من زوجته 
عفاف عبد الرحمن يوسف صوفان وفي أوالد شقيقها صبحي المتوفى قبلها بسام وعدنان 
ومروان المتولدين لصبحي من زوجته زينب حسن أسعد الخطيب فقط ال غير. وانه ال وارث 
وال مستحق لتركتها سوى من ذكر. فمن له اعتراض على مضمون هذا الطلب عليه مراجعة 
المحكمة الش���رعية الغربية خالل عشرة ايام من تاريخ النشر. وعليه صار نشر هذا اإلعالن 

حسب األصول تحريرًا في 1438/11/18ه� وفق 2017/8/10م.
قاضي محكمة نابلس الشرعية التوثيقات

دولة فلسطين

دائرة تسجيل أراضي نابلس

رقم الملف: 334/ق/2017
التاريخ: 2017/8/10

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس

يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد/ة ش���ريدة عاهد عبد 
الش���ريدة وذلك بصفة وكي���ال بموجب الوكاالت الدورية ذات األرقام س���جل 1754/صفحة 
2017/45 الصادرة عن سفارة فلس���طين في عمان بتاريخ 2017/7/4 والوكالة الدورية رقم 
س���جل 1753/صفحة 2017/131 الصادرة عن سفارة فلسطين في عمان بتاريخ 2017/7/3 

والصادرة عن كاتب عدل
بمعاملة بيع القطعة/ القطع من الحوض  من أراضي نابلس

أو س���جل رق���م 55 صفحة رقم 100 القطع���ة الضريبية رقم 24002 قس���يمة رقم 43 من 
أراضي نابلس.

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.

الوكيلاسم الموكل )المالك(

عب���د وفاء وهناء وكمال أبناء وبنات عبد الرحيم جابر جابر عاه���د  ش���ريدة 
الشريدة

عبد الل���ه وعلياء وعريب أبناء عدنان س���هيل أبو رايس���ي 
وعرين وعدلة وبنات سهيل صالح ابو رايسي 

عبير رشدي ابراهيم بكر
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
قاضي القضاة

المحاكم الشرعية
محكمة سلفيت الشرعية الغربية/ بديا

الرقم: 2017/138
التاريخ: 1438/11/18هـ
الموافق: 2017/8/10م

مذكرة تبليغ إنذار، في القضية أساس 2017/138
إلى المدعى عليه/ قاس���م راتب قاس���م ابراهيم من/ بديا س���افر إلى األردن ومن ثم مصر 
ومجهول محل اإلقامة فيها وآخر محل إقامة له في مناطق الس���لطة الوطنية الفلسطينية 

هو بيت والده الكائن في بديا.
ف���ي القضية المرقومة أع���اله، وموضوعها طلب/ التفريق للنزاع والش���قاق، المقامة عليك 
م���ن المدعية/ جهاد عبد الرازق عيس���ى عبد الحق، المس���جل اس���م عائلته���ا في بطاقة 
إثبات ش���خصيتها/ ابراهيم، وعماًل بأحكام الفقرة/  أ، م���ن المادة /132 من قانون األحوال 
الش���خصية، وحيث بذلت هذه المحكمة، جهدها في اإلصالح م���ع المدعية المذكورة، ولم 
يمكنه���ا ذلك، تقرر إنذارك بأن تصلح حالك معها، قبل موعد الجلس���ة القادمة الذي تقرر 
في تمام التاس���عة من صب���اح الخميس 2017/9/14م، وإاّل أعمل���ت المحكمة باقي أحكام 
المادة المذكورة، جرى تبليغك ذلك حس���ب األصول، وحرر في يوم الخميس 18/ذو القعدة 

1438/11� وفق 10/آب 2017/8م.
قاضي محكمة/ سلفيت الشرعية/ الغربية/ بديا
مالك محمد داود

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين

رقم المعاملة: 2017/5498
التاريخ: 2017/8/10

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعل���ن إلطالع العموم بأنه تق���دم إلى هذه الدائرة رياض أحمد أديب فشافش���ة بصفته 
الوكيل بموجب الوكالة الخاصة رق���م )433/2017/5485( الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 
2017/6/5 بموج���ب الوكالة الخاصة رق���م )433/2017/6563( الص���ادرة عن عدل جنين 
بتاري���خ 2017/7/16 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم )2017/5498( على قطعة األرض رقم 

)281( من الحوض )8( من أراضي جبع.
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: رياض أحمد أديب فشافشة

اسم الموكل »المالك«: بهية أحمد إبراهيم سالطنة+خضر+حسام+فايز+مؤيد+فاطمة+م
ريم+حنان+بيسام+ وفاء أبناء حمدان خضر سالطنة

عدد الحصص المباعة: كامل الحصص
مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين

رقم المعاملة: 2017/5508
التاريخ: 2017/8/10

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعل���ن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائ���رة عابد يحيى حلمي نجم بصفته الوكيل 
بموج���ب الوكال���ة الدوري���ة رق���م )434/2017/7813( الص���ادرة عن عدل جني���ن بتاريخ 
2017/8/10 وذلك لتقدي���م معاملة بيع رقم )2017/5508( على قطعة األرض رقم )105( 

من الحوض )5( من أراضي الجديدة.
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: عابد يحيى حلمي نجم

اسم الموكل »المالك«: فراس سليم علي القاللوة
عدد الحصص المباعة: كامل الحصص

مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

جانب من حفل التخريج بفرع دورا.

معايعة تبحث مع مدير إدارة شرطة 
السياحة واآلثار تعزيز التعاون

بيت لحم - "األيام": بحثت وزيرة الســـياحة واآلثار روال معايعة، مع مدير إدارة شـــرطة السياحة 
واآلثار، العقيد حســـن الجمل، خالل لقاء بمقر الوزارة في بيت لحم، أمس، سبل تعزيز التعاون في 

مجال تطوير الواقع السياحي.
وأكـــدت معايعة، خالل اللقـــاء الذي حضره عدد مـــن المديرين العامين في الـــوزارة، أن جهاز 
شـــرطة السياحة واآلثار هو الذراع التنفيذية للوزارة، ويعمل على إكمال دورها في تنظيم القطاع 
الســـياحي الفلســـطيني، والحفاظ على ما تمتلكه فلســـطين من آثار وكنـــوز ومقتنيات أثرية، ما 

يؤهلها لتكون الوجهة السياحية الفريدة على مستوى العالم.
وشـــددت على ضرورة تكاتف الجهود بين الوزارة وشرطة الســـياحة واآلثار، للعمل على ضمان 

أفضل إقامة للوفود السياحية القادمة إلى فلسطين.
وجرى خالل اللقاء البحث في ســـبل تنســـيق الجهود المشـــتركة في مجال المضبوطات األثرية 
وكيفية التعامل معها، إضافة إلى ســـبل ضبط الباعة الســـياحيين المتجولين، وتنظيم استقبال 
الوفـــود الســـياحية القادمة إلى فلســـطين، وضرورة عقـــد مجموعة من ورش العمل المشـــتركة 
للعاملين في الوزارة وشرطة السياحة واآلثار لتوحيد الجهود المختلفة في مجال العمل المشترك.
وأكد العقيد الجمل ضرورة البناء المشترك بين الطرفين للنهوض بالواقع السياحي الفلسطيني، 

وضمان أفضل استقبال للوفود السياحية القادمة إلى فلسطين.

"الخيرية الهاشمية" تسّير 
قافلة مساعدات غذائية لغزة

عمـــان - "وفا": ســـّيرت الهيئة الخيرية األردنية الهاشـــمية، أمس، قافلة مســـاعدات غذائية، 
بالتعاون مع القوات المسلحة األردنية ـ الجيش العربي، لصالح قطاع غزة.

وقال أمين عام الهيئة أيمن رياض المفلح، حسب ما نشرت وكالة األنباء األردنية "بترا"، إن هذه 
القافلة والمقدمة من جمعية االمداد الخيريةـ  جنوب افريقيا، تتكون من 5 شـــاحنات وتحمل 100 
طن من مادة األرز، حيث ســـيتم تسليم هذه التبرعات الى المستشفى الميداني العسكري هناك، 

والذي سيقوم بدوره بتوزيعها على المستحقين في القطاع.
وأشـــار إلى انه سيتم ارســـال قافلتين تباعا بحمولة 100 طن للقافلة الواحدة من مادة األرز الى 

القطاع خالل الفترة القادمة لسد احتياجات السكان من هذه المادة.
وثّمـــن المفلح الـــدور الذي تقوم بـــه جمعية اإلمداد الخيريـــة ـ جنوب افريقيـــا لتبرعهم الى 

المواطنين في غزة، مؤكدا استمرار التعاون بين الطرفين.
من جهته، أوضح المشرف العام لجمعية االمداد الخيرية ـ جنوب افريقيا زكريا الشيخ، أن هذه 
القوافل تأتي ثمرة للعالقة المشتركة بين الهيئة الخيرية والجمعية لمد قطاع غزة باالحتياجات 

الغذائية األساسية، ومنها األرز.

قادة أحزاب تونسية يطلعون 
على المستجدات الفلسطينية

تونس - "وفا": اطلع سفير فلسطين لدى تونس، هايل الفاهوم، عددًا من قادة األحزاب التونسية، على 
آخر مستجدات وتطورات األوضاع في الساحة الفلسطينية، خاصة ما يجري في محيط المسجد األقصى.

وشـــملت لقاءات الفاهوم رئيس حزب "حركة النهضة" راشـــد الغنوشي، ورئيس المؤتمر التأسيسي 
لحزب "تونس أوال" رضا بلحاج، واألمين العام للحزب الدســـتوري الحر عبير موســـى، ورئيس حزب "حركة 
نداء تونس" حافظ قائد السبسي، ورئيس "حركة مشروع تونس" محسن مرزوق، في مقارهم الحزبية في 

العاصمة تونس كاًل على حدة.
واســـتعرض الفاهوم وقفة الشـــعب الفلســـطيني البطل بكل مكوناته، وموقف القيادة وعلى رأسها 

الرئيس محمود عباس، في الدفاع المستميت لصد اعتداءات االحتالل على المسجد األقصى.
من جهتهم، شـــدد األمناء العامون ورؤســـاء األحزاب التونســـية، على مركزية القضية الفلسطينية 
فـــي توجهـــات وفكر أحزابهم، مؤكدين مواصلة دعمهم ومســـاندتهم الال مشـــروطة لنضال الشـــعب 
الفلســـطيني العادل من أجل الدفاع عن حقوقه الوطنية ومقدســـاته اإلســـالمية والمســـيحية، وتراثه 
وحضارته اإلنســـانية فـــي وجه آلة القمع والفتك اإلســـرائيلية التـــي ما انفكت تمعن قتـــاًل وتهويدًا 

واستيطانًا فوق أرض فلسطين.

بلدية الخليل تشرع بمصادرة 
المركبات المخالفة لقوانين السير 

الخليـــل - "األيام": شـــرعت بلدية الخليل، بالتعاون مع الشـــرطة، امس، بمخالفـــة المركبات غير 
الملتزمة بقوانين وأنظمة الســـير داخل شـــوارع المدينة، حيث صادرت البلدية عددًا من المركبات 
المخالفة، وقامت بنقلها بواســـطة الرافعة الشوكية التي أحضرتها لهذه الغاية، الى ساحة صالة 

البلدية الرياضية في المدينة.
وأكد رئيس بلدية الخليل تيســـير أبو سنينة، سعي البلدية لتنظيم حركة المرور والسير داخل 
المدينة، من خالل القيام بالعديد من االجراءات والتدابير التي من شأنها القضاء على آفة الفوضى 

المرورية، وتسهيل حركة المواطنين.
وأشـــار أبو ســـنينة الى ان هـــذا اإلجراء بحق المركبات المخالفة يأتي تماشـــيًا مـــع الخطة التي 
وضعتهـــا البلدية إلزالـــة التعديات بمختلف أشـــكالها على األرصفة والطرقات والشـــوارع داخل 
المدينة، مؤكدًا إصرار البلدية على إنهاء األزمة المرورية وإزالة كافة التعديات عن الشـــارع العام، 
وتنظيم حركة المرور والســـير في المدينة.  وأوضحت البلدية أنه ســـيتم فرض غرامة مالية بقيمة 

150 شيكاًل على أصحاب المركبات المخالفة التي تمت مصادرتها.

"القدس المفتوحة" تحتفل بتخريج فوجها العشــرين في مختلف المحافظات
رام اللـــه - "األيام": احتفلت جامعة القـــدس المفتوحة، أمس، بتخريج الفوج 
العشرين )فوج كل الوطن(، باحتفاالت أقامتها في مختلف فروع الوطن من رفح 

حتى جنين، وذلك برعاية الرئيس محمود عباس "أبو مازن".
وعقدت حفـــالت التخريج فـــي فروع: أريحـــا، وقلقيلية، وطوبـــاس، ونابلس، 
ودورا، وطولكـــرم، وجنين، والخليل، وســـلفيت ويطا وبيت لحم، وغزة وشـــمال 
غزة والوســـطى، وخان يونس، ورفح، وبرنامج التعليم المفتوح ومركز العيزرية 
الدراســـي، وكلية غرناطـــة بالداخل، فيما أقيـــم حفل رام اللـــه والبيرة، أمس، 

وسيتواصل اليوم.
وُبـــدئ االحتفال بآيات عطرة من القـــرآن الكريم، ثم الوقوف تحية للســـالم 
الوطني وقراءة الفاتحة على أرواح الشـــهداء، وإلقاء مدراء الفروع كلمات نقلوا 
فيها تحيات رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو، للحضور، مشيرين إلى أن الجامعة 
حريصة على رفع مســـتوى خريجيها وتأهيلهم، وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم 
على المنافسة في سوق العمل المحلّية واإلقليمية، باإلضافة إلى االستمرار في 
تطوير البرامج التعليمية وتحسينها بما يتالءم وحاجات التنمية وسوق العمل 
وفق أفضل ممارســـات التعليم المدمج والمســـتجدات العلمية والتكنولوجية، 

كذلك تعزيز البحث العلمّي والتشجيع على اإلنتاج واإلبداع والتميز.
ونقـــل مدراء الفـــروع تحيات رئيس مجلس األمناء المهندس عدنان ســـمارة 
للحضـــور وتأكيده أن إطـــالق جامعة القـــدس المفتوحة علـــى خريجي الفوج 
العشـــرين من طلبتها اســـم )فوج كل الوطـــن(، جاء إليمـــان إدارتها بأن هذه 
الجامعة، التـــي بدأ التفكير في إنشـــائها عام 1975م انطالقـــًا من احتياجات 
الشـــعب الفلســـطيني للتعليم العالي في ظل أوضاعه السكانية واالجتماعية 
واالقتصاديـــة تحـــت االحتالل اإلســـرائيلي، هـــي جامعة الكل الفلســـطيني 

والحاضنة ألبناء الشعب الفلسطيني مهما كانت أوضاعهم وأحوالهم".
وألقى المحافظون في مختلف المحافظات، كلمات في االحتفاالت نقلوا خاللها 
تحيـــات الرئيس محمـــود عباس للحضور، وأكدوا أن نجـــاح "القدس المفتوحة" 
وصل إلى أن تشـــكل الجامعة ثلث عدد المنتسبين للجامعات في الوطن، وهذه 
الكثـــرة لم تكن كّمًا بـــل اعتمدت النوع أواًل، ودليل ذلـــك الجوائز التي حصلت 
عليها الجامعة، مذكرًا أن المعلمة حنان الحروب أفضل معلم في العالم هي من 

خريجي القدس المفتوحة.
وأوضحـــوا أن جامعة القـــدس المفتوحة قادرة على إخـــراج اإلبداع والموهبة 
المتأصلة في الشعب الفلسطيني، داعين الخريجين إلى أن يواصلوا مسيرتها 
الخيرة الرائدة، فكثير من خريجيها يحتلـــون مواقع بارزة في الوطن، وطلبتها 

يحتلون مستويات عليا من التعليم واألخالق.
وحّيا المحافظون باســـم الرئيـــس ومجلس األمنـــاء وإدارة الجامعة أهلنا في 
القدس، الذين أكدوا أن المراهنة عليهم في محلها، وأن كل مخططات االحتالل 
لن تثنيهـــم في أي لحظة عن حماية مقدســـاتهم في أولـــى القبلتين وثاني 
المسجدين وثالث الحرمين الشـــريفين، وهذا ما اضطر االحتالل للعودة إلى ما 

قبل 14 تموز في األقصى.

وتحدث رؤساء مجالس الطلبة في مختلف الفروع بكلمات قّدموا فيها التهاني 
للخريجيـــن، وطالبوا بإعادة الهيبة للحركة الطالبية في فلســـطين ووضعها في 
موقعها الذي تبوأته منذ نشـــأتها، وتنظيم الكادر الطالبـــي الثائر الذي قّدم 
روحه وعمره فداًء لوطنه وشـــعبه، وهذه الشبيبة التي يقع على عاتقها تنظيم 
كل قطاعات الشـــعب الفلسطيني لمقاومة االحتالل وقطعان مستوطنيه، وخلق 
جيـــل بعيد كل البعد عـــن االنحراف واالنجرار خلف التعصبـــات المقيتة، جيل 

يؤمن بحتمية الثورة والنصر، وينبذ الفرقة ويلعن االنقسام وتبعاته.
وأرسل المتحدثون برقيات إجالل وإكبار لألسرى الذين غيبهم االحتالل قسرًا 

وقهرًا عن حفل التخريج، والذين قهروا جالديهم بأمعائهم الخاوية.
وألقـــى األوائل على الفـــروع كلمة الطلبة الخريجين كل فـــي فرعه، ثم تلى 
المســـاعدون األكاديميون قرار التخريج على الطلبة قبل تســـليم شـــهادات 
التخريـــج، ومن ثـــم جرت قراءة أســـمائهم من خالل رؤســـاء أقســـام القبول 

والتسجيل في الفروع.
وفـــي قطاع غـــزة، توجه نائب رئيس الجامعة لشـــؤون قطاع غـــزة أ. د. جهاد 
البطـــش بالتهنئة الحارة للطلبة الخريجين، معلنًا قـــرار رئيس الجامعة توقيع 
اتفاقية مشروع إنشاء قاعة المؤتمرات الكبرى والصالة الرياضية المغطاة بفرع 
الجامعة في رفح، بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية العربية االقتصادية، 
وبإشـــراف مؤسسة الخليج التعليمية، وإدارة البنك اإلسالمي للتنمية في جدة، 

منوهًا إلى العديد من المشاريع المهمة التي تعكف الجامعة على تنفيذها.
وخـــالل كلمة مجلس األمناء وممثل الرئيـــس "محمود عباس" رحب أ. د. رياض 
الخضـــري بالحضور، ناقاًل تحيات ومباركة الرئيس محمـــود عباس، قائاًل: "إنكم 
أبنائي الخريجين والخريجات أنتم األمل الذي نعمل من أجله والنور الذي نسعى 
ألن يسطع في ســـماء الوطن، إنكم بوحدتكم ستصنعون المستقبل لفلسطين، 

إنكم فوج كل الوطن فكونوا للوطن كالجسد الواحد".


