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دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2017/5760
التاريخ: 2017/8/20

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد/ة مها جالل "محمد فيصل" 
ج���رار وذلك بصفة وكي���ال دوريا بموجب الوكال���ة الدورية رق���م 433/2017/6760 تاريخ 

2017/7/20
أنا/ مها ج���الل "محمد فيصل" جرار بصفتي وكيال عن هش���ام عوض عبد قرارية بموجب 
الوكالة الدورية رقم 433/2017/6760 الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 2017/7/20

أصرح عن بيع حصص موكلي حسب الوكالة الدورية
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على القطعة 136 حوض رقم 3 من أراضي الفندقومية.
فمن 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(  
مها جالل "محمد فيصل" جرار هشام عوض عبد قرارية  

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين
رقم الملف: 2017/5745
التاريخ: 2017/8/20

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعم���وم أنه تقدم إل���ى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد عميد خليل نس���يب 
طوق���ان وذلك بصفة وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاص���ة رقم 430/2016/11492 تاريخ 

2016/12/6
أنا/ عميد خليل نسيب طوقان بصفتي وكيال عن نهاية أحمد علي السوقي بموجب الوكالة 

الخاصة رقم 430/2016/11492 الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 2016/12/6
أصرح عن بيع كامل حصص موكلتي

الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على القطعة 14 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 ووفقًا للقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  
عميد خليل نسيب طوقان نهاية أحمد علي السوقي  

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2017/5743
التاريخ: 2017/8/20

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد احمد برهان حسن سمودي 

وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 434/2017/8060 تاريخ 2017/8/16

الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على القطعة/ القطع 2 حوض رقم 5 من أراضي دير غزالة.

فمن 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(  

أحمد برهان حسن سمودي أسماء علي أحمد محمود   
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2017/5729
التاريخ: 2017/8/20

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد رامي ناظم عزيز أبو بكر وذلك 

بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 429/2016/10392 تاريخ 2016/10/31
أنا/ رامي ناظم عزيز أبو بكر بصفتي وكيال عن رقية س���عيد احمد بدارنة + محمد + محمود 
+ خال���د + نضال + بالل + أس���ماء + جنان + س���ناء + س���حر/ أبناء ع���ارف محمد الهبيان 
بموج���ب الوكالة الدورية رق���م 429/2016/10392 الصادرة عن كات���ب عدل جنين بتاريخ 
2016/10/31 والمعطوف���ة على الوكالة العامة رق���م 377/2007/4147 الصادرة عن كاتب 
عدل جنين بتاريخ 2007/5/20 والوكالة العامة س���جل 618 صفحة 2006/43 الصادرة عن 
س���فارة دولة فلس���طين في عمان بتاريخ 2006/8/13 والوكالة العامة س���جل 891 صفحة 

2009/66 الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في عمان بتاريخ 2009/9/7 
أصرح عن بيع حصص موكليني حسب الوكالة الدورية

الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على القطعة 30 حوض رقم 32 من أراضي يعبد.

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 بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

رقية س���عيد احمد بدارنة + محم���د + محمود + خالد + 
نضال + بالل + أس���ماء + جنان + س���ناء + س���حر/ أبناء 

عارف محمد الهبيان

رامي ناظم عزيز أبو بكر

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 3377/ج/2017
التاريخ: 2017/8/20

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد/ محمد محمود عفانة أبو 
حنيش بصفتي وكي���ل دوري بموجب الوكالة الدورية رق���م 7653/2017/434 عدل جنين 
بتاري���خ 2017/8/8 والمعطوفة على الوكالة العامة رق���م 13/2017/207 عدل أريحا بتاريخ 

2017/1/3
وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 134 من الحوض رقم 24063 من اراضي 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.
الوكيل المالك   

ضرغام زكي مصطفى طحاينة زكي زيد كيالني  
محمد محمود عفانة أبو حنيش ضرغام زكي مصطفى طحاينة 

دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 3376/ج/2017
التاريخ: 2017/8/20

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد بشار ناصر كامل جرار بصفته 

وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 1237/2013/4998 بتاريخ 2013/4/10 عدل نابلس 
بمعاملة بيع على القطعة رقم 33+35+36 من الحوض 13 من أراضي بيت ايبا.

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

                       الوكيلاسم الموكل )المالك(

عريفة عبد الرحمن حس���ن سليمان و)إبراهم وخليل ومؤمن 
وابتسام ووسام( أبناء عبد الرحمن إبراهيم سماعنة

بشار ناصر كامل جرار

دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي رام الله

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام الله
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي رام الله الس���يد موسى فايق ابراهيم 
رنتيس وذلك بصفته وكيال عاما بموج���ب الوكالة العامة رقم 2015/2987 عدل رام الله 

تاريخ 2015/4/29
الصادرة عن كاتب عدل رام الله

وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 26 حوض رقم 3 من اراضي الطيبة.
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.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

موسى فايق ابراهيم رنتيس روزيت نقوال سابا  
دائرة تسجيل أراضي رام الله

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية نابلس
دائرة التنفيذ

الرقم: 2017/2262
التاريخ: 2017/7/23

ورقة إخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس
بالدعوى التنفيذية رقم 2017/2262

إل���ى المحكوم عليهما: وائ���ل عطا مصطفى دندن � من نابلس � رفيديا مقابل ش���ركة االتصاالت 
عم���ارة فريتخ الطابق األرضي ومحمد عطا مصطفى دندن من نابلس � رفيديا � ش���ركة االتصاالت 

ومجهولي محل اإلقامة حاليًا.
يجب عليكما أن تؤديا في ظرف أس���بوعين اعتبارًا من تاريخ تبلغكما ورقة اإلخبار التنفيذي هذه 
في هذا العدد بالقرار المنفذ الصادر في القضية التنفيذية رقم 2017/2262 دائرة تنفيذ نابلس 
وموضوعها مطالبة مالية بمبلغ 90000 ش���يكل بموجب ش���يك لصالح المحكوم له محمد توفيق 
ابراهيم عيس���ى. وإذا انقضت هذه المدة فستضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم حسب األصول 

والقانون بحقك.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
المجلس األعلى للقضاء

محكمة بداية غزة ـ دائرة التنفيذ
الرقم: 2014/7234
التاريخ: 2017/8/17

إعالن بيع بالمزاد العلني للمرة الثانية في القضية رقم 2014/7234
نعل���ن للعموم أنه معروض للبي���ع من قبل دائرة تنفيذ محكم���ة بداية غزة قطعة األرض 
الواقعة في القسيمة رقم 60 قطعة رقم 634 من أراضي غزة الزيتون والمسماة السيحانية 
وادي العراي���س والبركس المق���ام عليها والمملوكة للمنفذ ضده/ ش���فيق أحمد ابراهيم 
الضبة ومس���احة األرض اإلجمالية حوالي 1338,45م2 والبركس مقام على أرض مساحتها 

300م2 وباقي األرض خلف البركس.
فعل���ى من يرغب بالدخ���ول بالمزاد عليه الحضور إلى دائرة تنفي���ذ محكمة بداية غزة في 
أوقات الدوام الرس���مي لتس���جيل اس���مه بعد دفع قيمة التأمين بواق���ع %10 من قيمة 
التخمين وأن الرس���وم والداللة واالنتقال على نفقة المش���تري علمًا بأن المزاد س���ينعقد 

الساعة الثانية عشر من يوم األربعاء 2017/9/20.
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة

أ . وائل نبهان

افتتاح برنامج تدريبي للمختصين
في نيابة دعاوى الحكومة

رام الله - "األيام": افتتح النائب العام، المستشار أحمد براك، 
ورئيس محكمة بداية شرق عّمان القاضي فراس الزغول، ومديرة 
المعهد القضائي الفلس���طيني القاضي رشا حماد، في رام الله، 
أم���س، برنامجًا تدريبيًا حول دع���اوى الحكومة، لعدد من أعضاء 
النيابة العام���ة المتخصصين بالترافع في دعاوى الحكومة أمام 

المحاكم المختلفة في الوطن، يستمر أربعة أيام.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى تطوير األداء واالس���تفادة من 
خب���رات اآلخرين، حيث يقّدم التدري���ب القاضي األردني فراس 
الزغول، الذي س���يقوم ب���دوره بنقل التجرب���ة األردنية في هذا 
السياق ألعضاء النيابة العامة، والتباحث في السبل واإلمكانيات 
للس���ير باإلجراءات التي تس���اعد في دعم عم���ل النيابة العامة 

وتمثيل الحكومة بالشكل األفضل.
وأشاد براك بدعم المعهد القضائي مسيرة تطوير أعضاء النيابة، 
الت���ي تم التخطي���ط لها من النياب���ة العامة، واس���تجابة المعهد 
الحتياج���ات التدريب تلك، حي���ث مثلت دع���اوى الحكومة أولوية 
للنائ���ب العام بهدف تطوي���ر األداء في عمل الحكوم���ة، وبخبرات 
الم���درب الزغ���ول الطويلة وكفاءت���ه في هذا المجال، مش���يرًا إلى 

بعض وكالء ورؤساء النيابة ممن قّدموا أبحاثًا خاصة بشأن الدعاوى 
الحقوقية التي تمثل النيابة فيها الحكومة، وأكد أهمية التدريب 
ونتائجه اإليجابية على المشاركين، والذي يسهم في بناء وتعزيز 

قدرات أعضاء النيابة وبالتحديد فيما يتعلق بدعاوى الحكومة.
من جهتها، ش���كرت حماد باس���م وزير العدل، رئيس مجلس 
إدارة المعه���د القضائي الفلس���طيني علي أب���و دياك وأعضاء 
المجل���س، رئيس المجلس القضائي األردن���ي محمد الغزو الذي 
أبدى استعداده للتعاون المشترك ودعم المعهد القضائي بكل 

الوسائل والسبل المتاحة.
بدوره، أعرب الزغول عن سعادته بالتواجد على أرض فلسطين 
وتقديم ما يس���تطيع من خب���رات لزمالئه ف���ي النيابة العامة، 
مستعرضًا األس���باب التاريخية والعملية التي عززت من أهمية 
ودور االدعاء العام المدني في األردن، والتعديالت التش���ريعية 
التي بدأت حديثًا في تغيير االختصاص، وإلغاء دائرة المحامي 
العام المدني، وإلحاق دورها بوزارة العدل أو وزارة المالية، نظرًا 
لما ش���كله هذا الدور من معوق���ات أثناء مثول أعض���اء النيابة 

العامة أمام القضاء، ممثلين عن أحد أطراف الخصومة.

اعتماد "القدس المفتوحة" لعقد اختبار 
الكفاءة الدولي في اللغة العربية 

ع���ت جامع���ة 
ّ
رام الل���ه - "األي���ام": وق

الق���دس المفتوح���ة، ومؤسس���ة التنال 
العرب���ي، ف���ي رام الله، أم���س، اتفاقية 
العتماد الجامعة بفروعها في فلس���طين 
لعق���د اختبار الكف���اءة الدولي في اللغة 
العربية )اختب���ار التن���ال العربي(، وهو 
اختبار موجه للناطقي���ن باللغة العربية، 
والراغبين ف���ي تعلمها م���ن غير العرب 
لتحس���ين  ووظيفية،  أكاديمية  ألغراض 

واقع اللغة العربية في الحياة العامة.
ع االتفاقية عن "القدس المفتوحة" 

ّ
ووق

رئيس���ها يون���س عم���رو، وع���ن "التنال 
العرب���ي" ممثلها في فلس���طين جودت 
صيصان، باحتفال أقيم في مقر الجامعة 
برام الله، بحضور وزير التربية والتعليم 

العالي صبري صيدم.
وج����اءت االتفاقي����ة انطالقًا م����ن إيمان 
الطرفين بأهمية النهوض باللغة العربية، 

وحمايتها من التحدي����ات والمخاطر التي 
تواجهها ف����ي ظل الث����ورة المعلوماتية، 
االجتماعي،  التواص����ل  وانتش����ار مواق����ع 
وتعزيز دورها في الحياة العامة وميادين 
المعرفة كافة، وتشجيع أبنائها والراغبين 
ف����ي تعلمه����ا م����ن غيره����م عل����ى تعلم 
ق����راءة وكتاب����ة ومحادثة،  اللغة  مهارات 
واس����تخدامها في حياتهم اليومية. وقال 
صيدم: "إن االتفاقية أقرها مجلس الوزراء، 
وهي اتفاقي����ة دولية، وجئ����ت ممثاًل عن 

مجلس الوزراء لهذا الغرض". 
لتحس����ين  االتفاقية  "ته����دف  وأض����اف: 
مستوى اللغة العربية في التعليم المدرسي 
والتعلي����م العالي، فنحن نس����عى للمحافظة 
عل����ى اللغة العربية ونش����رها ق����در اإلمكان 
في ظل التط����ور التكنولوج����ي الجاري حاليًا 
في العالم، الذي س����بب تدنيًا في التحصيل 

العلمي واألكاديمي في اللغة العربية".

متحدثون في حفل توقيع االتفاقية.

م���ن جهته، ق���ال عم���رو: ترك���ز جامعة 
الق���دس المفتوح���ة عل���ى تعمي���م اللغة 
العربي���ة وتعزيزه���ا في مختل���ف فروعها 
ومراكزها، مش���يرًا إلى أنها لغة القرآن وقد 
حفظها الله، ولكنها بحاجة إلى نش���ر بين 
أفراد المجتمع، وأنه يجب التصدي للضعف 
الموج���ود عن���د متعلم���ي اللغ���ة العربية 
ومعلميها في مختلف أرجاء الوطن العربي.
وأوض���ح عمرو أن "الق���دس المفتوحة" 
س���تلتزم بتقدي���م جميع التس���هيالت 
ألداء  س���توفرها  وكذل���ك  والخدم���ات، 
اختب���ار التنال العرب���ي والمتقدمين له، 
ويش���مل هذا توفي���ر اآلث���ار واألجهزة 
وخدمة اإلنترنت وإدارة االختبار وتنظيم 
وس���تلتزم  لالختبار،  المتقدمين  بيانات 
الجامع���ة أيضًا بتوفير خدم���ات اختبار 
التنال العربي لذوي االحتياجات الخاصة، 
وتس���هيل وصولهم إلى قاعات االختبار 

وتسهيل أدائهم لالختبار.
بدوره، ق���ال صيصان: إن فكرة مش���روع 
التنال العربي ول���دت في مؤتمر علمي عام 
2004م عقد بس���لطنة ُعم���ان، وإن "القدس 
المفتوح���ة" عضو في المؤسس���ة من خالل 
كلي���ة اآلداب، والمؤسس���ة تعم���ل عل���ى 
تحسين استخدام اللغة العربية في الحياة 
العامة، والعمل على حمايتها والعناية بها.
"الق���دس  تمن���ح  االتفاقي���ة  أن  وبّي���ن 
المفتوح���ة" ح���ق تقديم امتح���ان الكفاءة 
الدولي الخاص باللغ���ة العربية في مختلف 
فروعها، بهدف تعميم هذا االختبار وتوفيره 
في مختلف المحافظات الفلس���طينية، لمن 
يرغ���ب بالتقدم إليه، وس���تلتزم مؤسس���ة 
التن���ال بتزويد "الق���دس المفتوحة" بنظام 
إدارة التن���ال العربي وتركيب���ه، وهو نظام 

ألداء االختبار اإللكتروني.

قرار باإلفراج عن الطفلة شهد أبو كويك
رام الله - "األيام": قال محامي نادي األس���ير منذر أبو أحمد، مس���اء أمس، إن 
المحكمة العس���كرية لالحتالل في "عوفر"، أصدرت ق���رارًا يقضي باإلفراج عن 
الطفلة شهد محمد أبو كويك )15 عامًا(، بشرط التوقيع على كفالة طرف ثالث.
وأش���ار نادي األس���ير، في بيان صحافي، إلى أن س���لطات االحتالل كانت قد 
اعتقلت الطفلة أبو كويك، وهي من مخيم قلنديا، شمال القدس، أول من أمس، 

بعد استدعائها لمقابلة مخابراتها.

مركز تطوير التعليم والتدريب 
المهني والتقني يباشر أعماله

رام الل���ه - "األيام": عقد المجل���س التنفيذي، المنبثق عن المجل���س األعلى للتعليم 
والتدري���ب المهني والتقني، ف���ي رام الله، أمس، اجتماعًا لمناقش���ة آليات عمل مركز 
تطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، الذي باش���ر أعماله للنهوض بهذا القطاع 

الحيوي، إضافة لمناقشة خطة العمل التنفيذية للمركز للمرحلة المقبلة.
وناقش المجلس، برئاس���ة وكي���ل وزارة التربية بصري صالح، ومش���اركة وكيل وزارة 
العمل س���امر سالمة، والوكيل المساعد لش���ؤون التعليم العالي أنور زكريا، الترتيبات 
اللوجستية للمركز من حيث الموظفين والمقر، حيث سيتم اختيار مقر مؤقت له لحين 

اختيار مقره الدائم.
وأكد صالح ضرورة تكثيف الجهود لدعم المركز، الذي سيش���كل إضافة نوعية لقطاع 
التعليم والتدريب المهني والتقني، وضرورة العمل على مأسس���ة المركز، مبينًا أنه تم 

اتخاذ العديد من الخطوات العملية بهذا الخصوص، ومنها إقرار نظام المركز.   
رح على طاولة مجلس التعليم العالي في اجتماعه 

ُ
من جهته، أشار زكريا إلى أبرز ما ط

األخير، خاصة موضوع تقنين التخصصات، وضرورة التوجه نحو قطاع التعليم والتدريب 
المهني والتقني والتوس���ع به؛ لما له���ذا القطاع من أهمية كبي���رة في التخفيف من 

معدالت البطالة وإنعاش االقتصاد الوطني.
بدوره، ثّمن س���المة العالقة اإلستراتيجية بين وزارتي العمل والتربية، والشراكة مع 
القطاع الخاص والجهات المانحة لرس���م خطوات عملية، من شأنها إحداث نقلة نوعية 
على صعيد التعليم والتدريب المهني والتقني، مؤكدًا اس���تعداد وزارة العمل لتذليل 

جميع الصعوبات أمام تفعيل المركز.

بيت لحم: لقاء يبحث التحضيرات 
لعقد مؤتمر الطب المخبري

بيت لحم – "األي���ام": أطلع وفد من نقابة الطب المخب���ري، والمكتب الحركي 
للطب المخبري، في محافظة بيت لحم، أمس، المحافظ جبرين البكري، خالل لقاء 
حضره رئيس بلدية بيت لحم انطون س���لمان، على جهود النقابة لعقد مؤتمر 
علمي للنقابة في بيت لحم، الشهر المقبل، بمشاركة المئات من أعضاء النقابة 

في جميع المحافظات.
واس���تعرض الوفد جهود النقابة لعقد المؤتمر، وما س���يتضمنه، مشيرًا إلى 
أنه سيعقد في 22 أيلول المقبل، وإلى وجود 32 مختبرا طبيا في بيت لحم، بين 

خاصة او تلك الموجودة في المستشفيات الحكومية واألهلية.
وقدم الوفد ش���رحًا عن عم���ل النقابة وبرامجها لالرتق���اء بالمهنة، من خالل 
تطوي���ر أداء الكوادر والعاملين وتطوير اإلمكانيات، في إطار الس���عي لالرتقاء 

بمستوى الجودة في هذا المجال المهم والحيوي.
وأوضح أعضاء النقابة ان المؤتم���ر هو األول من نوعه في محافظة بيت لحم، 
وان النقاب���ة س���تكون حاضرة بالمؤتم���ر، وان عدد المش���اركين فيه يبلغ 400 
مش���ارك، معربين عن أملهم بأن يس���هم المؤتمر بتطوير المهنة والعاملين 

فيها، على المستوى المهني العلمي.
م���ن جهته، أكد البكري وس���لمان دعمهما لنقابة الط���ب المخبري والمؤتمر، 
مش���ددين على أهمية هذا القطاع واالرتق���اء به، لما يحمله عملهم من جوانب 

مهنية وإنسانية، تسهم في خدمة المجتمع.

"الخارجية" تطالب بالضغط على 
االحتالل لوقف إعداماته الميدانية

رام الل���ه - "األيام": أدانت وزارة الخارجية والمغتربي���ن، أمس، إعدام االحتالل الفتى 
قتيبة زهران )16 عامًا( من بلدة عالر شمال طولكرم، على حاجز زعترة، جنوب نابلس.

وقالت "الخارجية"، في بيان لها: كعادتها بررت سلطات االحتالل إعدام الفتى زهران 
بدم بارد، باللجوء الى روايتها الممجوجة التي اعتادت على اس���تخدامها والترويج لها 
عن���د كل عملية إعدام ميدانية، علم���ًا أن الفتى زهران لم يش���كل أي خطر على جنود 

االحتالل المتواجدين على الحاجز.
وأضاف���ت: "هذه الجريمة الجديدة على إحدى مصائد الموت التي ينش���رها االحتالل 
على امت���داد األرض الفلس���طينية المحتلة، تضاف الى مسلس���ل متواصل من جرائم 
اإلعدامات الميدانية التي يرتكبها االحتالل بحق أبناء شعبنا، تأتي بقرارات وتعليمات 

مباشرة من رأس الهرم السياسي في دولة االحتالل".
وعب���رت عن "صدمتها من اس���تمرار غياب الموقف الدولي المؤث���ر والرادع لعمليات 
االعدام الميدانية بحق الفتية والفتيات من أبناء ش���عبنا"، محذرة من التعامل مع تلك 
 عما تحمله من 

ً
االعدام���ات "كأمر عادي ومألوف، وكأرقام في تقارير إحصائي���ة، بعيدة

معاناة إنسانية كبيرة، تتعلق بمصادرة حياة الفلسطينيين، عن طريق التعامل معهم 
كأهداف للرماية بالرصاص الحي، دون حس���يب أو رقيب قانوني أو أخالقي من المجتمع 

الدولي ومؤسساته المختصة".

غنيم يبحث مع وفدين من بلدية العيزرية ومجلس 

خدمات ريف يطا قضايا متعلقة بالوضع المائي

رام الل���ه - "األيام": بحث رئيس س���لطة المي���اه مازن غنيم في 
مكتبه ب���رام الله، أمس، مع وفدين من بلدي���ة العيزرية، ومجلس 
خدم���ات ريف يطا، كاًل عل���ى حدة، جملة م���ن القضايا المتعلقة 

بالوضع المائي.
وتطرق اللقاء األول مع رئيس بلدية العيزرية عصام فرعون إلى 
بحث المعيقات التي تواجهها البلدية نتيجة االمتداد العمراني 
والس���كاني ما زاد من األعباء المترتبة على البلدية من خالل زيادة 
الطلب على المياه، إلى جانب معاناة البلدية من قضية التعديات 

على خطوط المياه والسرقات التي فاقمت األمر سوءا.
وأك���د غنيم اس���تعداد س���لطة المي���اه تقديم الدع���م الالزم 
للمنطق���ة، ومؤكدا ان كمي���ة المياه المخصص���ة تعتبر جيدة اال 
ان قضية التعديات تؤثر في نس���بة الكمي���ات الواصلة للبلدة ما 
يوجب قيام بلدية العيزرية بأخذ دورها في محاس���بة المعتدين 
وتطبيق القانون لردعهم وحماي���ة مصالح المواطنين الملتزمين 

وحقهم في الحصول على المياه وفق الحصص المخصصة.
كم���ا أوعز للجهات المختصة بدراس���ة الوضع الحالي للمنطقة، 
ووض���ع الحلول واالليات التي تس���اهم في تج���اوز العقبات التي 
تواجه البلدة، وتساهم في تحس���ن الوضع المائي فيها، وكذلك 
بحث االمكانيات التي من الممكن التدخل فيها لوقف التعديات 

والسرقات الحالية.
واش���ار فرعون الى ان المنطق���ة تعاني من نس���بة فاقد عالية 

وصلت الى 50% ما أدى إلى وجود نقص في كميات المياه المزودة 
للسكان، متوجها بالطلب من سلطة المياه لمساعدتهم في تغير 
خط المياه لحل هذه االش���كالية. وتطرق اللقاء الثاني مع مجلس 
خدمات ريف يطا الى مش���روع وصل���ة بني نعيم حيث تم االتفاق 
على تفعي���ل الوصلة لتخدم كافة مناطق مس���افر ريف يطا، كما 
تم االتفاق على اس���تكمال مش���روع دعم التجمعات بالصهاريج 

.GVC والممول من قبل منظمة اليونيسيف وبتنفيذ من
كذلك تمت مناقش���ة اس���عار المياه التي سيتحملها المجلس 
على المي���اه المزودة من خ���الل الوصالت آخذين بعي���ن االعتبار 
خصوصي���ة المنطقة وحاجتها الى كمي���ات مياه تخدم المنطقة 
كامل���ة، الى جانب بح���ث قضية جدول���ة الدي���ون المترتب على 
المجل���س واالتفاق عل���ى الية واضحة لوضع جدولة تتناس���ب مع 

امكانيات المجلس بضمان االلتزام بالعمل وفق هذه االلية.
واش���ار غنيم الى قضية تعرفة المياه والية احتسابها موضحا 
انه س���يتم عمل نظام جديد لترتيب الية العمل، احتساب تعرفة 
للصهاريج بحيث تأخذ بعين االعتبار البعد المكاني لنقطة المياه 
عن التجمعات، وسعر المياه المزود، وتكلفة النقل وغيرها، منوها 
إلى ان س���لطة المياه تراعي خصوصية مناطق الجنوب ومعاناتها 
الش���ديدة في قضية المياه، لذا فه���ي تعمل من خالل طواقمها 
على دراس���ة وتنفيذ اية مش���اريع تس���اهم في تحسين الوضع 

المائي في هذه المناطق.

غنيم مع وفد يطا.

خالل حوار ثقافي بغزة

متحدثون يطالبون بتغليب المصلحة 
الوطنية على المصالح الحزبية الضّيقة

على إح���داث الوع���ي المجتمعي الذي 
سيساهم في تحقيق التغير االيجابي.

وقدم محس���ن أبو رمضان ممثاًل عن 
المركز كلم���ة موجزة اعتب���ر فيها أن 
أفض���ل تكري���م للدكتور حي���در عبد 
الشافي هو التمس���ك بقيمه ومبادئه 
والتأكيد على المفاهيم الوطنية التي 
كان ينادي بها في آخر سنوات حياته.
وشدد على ضرورة استعادة الوحدة 
كضمان  االنقس���ام  وإنهاء  الوطني���ة 
وحيد إلعادة االعتبار للقضية الوطنية، 
وضمان الق���درة على تحقي���ق الحكم 
الديمقراط���ي الرش���يد المبن���ي على 

سيادة القانون. 
م���ن جانبه ق���دم الكات���ب والباحث 
غازي الصوران���ى مداخلة تحدث فيها 
حول الواقع الفلس���طيني الذي يشهد 
اختالال وتغييب���ا للقيم الديمقراطية، 
مؤكدًا ضرورة التمسك بتصويب هذا 
االختالل الذي أضر بالمسيرة الوطنية 

ومراجعة المسار السياسي القائم.
واعتب���ر أن األخ���الق ليس���ت فق���ط 

بق���در  ومعرفي���ا  ثقافي���ا  مفهوم���ا 
م���ا ه���ي مفه���وم عمل���ي يج���ب أن 
يترجم بالممارس���ة الت���ي هي معيار 
للحقيقة، مؤكدًا أن االستبداد نقيض 
الديمقراطي���ة  وان  الديمقراطي���ة 
الذي  لألخ���الق  الضروري  الوع���اء  هي 
يتميز بتقدي���م المصلحة العامة على 

المصلحة الخاصة.
من جهته قال الكات���ب عبد الله أبو 
شرخ إن الوضع الراهن يحتاج لفتح باب 
االجتهاد والتأكيد على أهمية العقل 
ب���داًل من منهجي���ة النق���ل والتوارث، 
الفت���ًا إلى أن ذلك يتطلب إصالح نظام 
التعلي���م الذي يش���كل مدخ���ال مهما 
التي  والعقالنية  التنويري���ة  للثقافة 

ترتكز على المصلحة العامة.
بدوره قدم الكاتب واألكاديمي أيوب 
عثم���ان مداخلة دعا فيه���ا إلى إصالح 
أوضاع الجامعات الفلسطينية وضمان 
ش���فافيتها ومهنيتها، وض���رورة أن 
تق���دم مناهج تس���اعد عل���ى تنمية 

القدرات اإلبداعية لدى الشباب.

كتب خليل الشيخ:

ت���اب، إن المرحلة 
ُ
قال مثقف���ون وك

الحالي���ة تتطل���ب تغلي���ب المصلحة 
الوطنية العامة على المصالح الحزبية 

الضيقة.
الطاق���ات  باس���تثمار  وطالب���وا 
لتعزيز  الصحيح  بالش���كل  وتوظيفها 
مقوم���ات الصمود في مرحل���ة التحرر 

والبناء الوطني.
وأك���دوا خالل ح���وار ثقاف���ي عقده 
مرك���ز د. حيدر عبد الش���افي للثقافة 
والتنمية، ضرورة التركيز على مفهوم 
األخ���الق كمفه���وم ثقاف���ي ومعرفي 
لتحقي���ق السياس���ات الصائب���ة على 

المستوى الوطني.
وتح���دث ف���ي اللق���اء ال���ذي عق���د 
ف���ي قاع���ة "الالتيرنا" أم���س، بعنوان 
"تطور المفه���وم األخالقي في الواقع 
الذك���رى  لمناس���بة  الفلس���طيني" 
الدكتور  لوف���اة  العاش���رة  الس���نوية 
م���ن  نخب���ة  الش���افي،  عب���د  حي���در 
المثقفين والكتاب، بحضور حش���د من 
السياس���يين وممثلين ع���ن المجتمع 

المدني وقيادات شبابية. 
وأكد المتحدث���ون ضرورة تحفيز دور 
المثقفين في تروي���ج مفاهيم األخالق 
في المجتمع، بوصفه���م األداة القادرة 


