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اعالن تمديد فترة التقديم للعطاءات
 تعلن جامعة فلسطين التقنية - خضوري عن تمديد فترة التقديم 

النهائي العطاءات التالية:

توريد ادوات ومعدات مخبرية – كلية الزراعة رقم ع/2017/42. 1

توريد تجهيزات مختبر الكترونيات رقمية ع/2017/41 . 2

توريد جهازAFM(  Atomic Force Microscopy system( رقم . 3

ع/2017/43

تأهيل غرفة التحكم – قسم تكنولوجيا االعالم – فرع العروب . 4

رقم ع/2017/45

يوم  دوام  نهاية  هو  العروض  لتسليم  موعد  اخر  يكون  بحيث   

االثنين الموافق 2017/9/25

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 6591/ج/2017
التاريخ: 2017/9/19

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة حمزة سعود سليم حمو 

وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 886719 تاريخ 2016/12/19 
أنا حمزة س���عود س���ليم حمو وكيال عن احمد جمعة عبد الرحمن العمي���ري بموجب الوكالة 

الدورية الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في الكويت رقم 886719 بتاريخ 2016/12/19
الصادرة من كاتب عدل 

وذلك بمعاملة بيع على القطعة 126 حوض رقم 20072 من اراضي    .
فم���ن له أي اعت���راض 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(   

احمد جمعة عبد الرحمن العميري             حمزة سعود سليم حمو

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة

محكمة نابلس الشرعية التوثيقات

التاريخ: 1438/12/28ه�
وفق: 2017/9/19م

إعالن صادر عن محكمة نابلس الشرعية التوثيقات
لتسجيل حجة حصر إرث

يعل���ن للعموم أنه تقدم لهذه المحكمة المس���تدعي/ فايز عزت محم���ود ترابي من نابلس 
بطلب تسجيل حجة حصر إرث للمرحومة مريم عزت محمود أبو ترابي المتوفاة بسنة 1995م 
وانحصار إرثها الش���رعي في ش���قيقها فايز فقط ال غير وأنه ال وارث وال مستحق لتركتها 
س���وى من ذكر ومن له اعتراض على مضمون ذلك عليه مراجعة هذه المحكمة خطيًا خالل 

أسبوع من تاريخ نشره في الجريدة اليومية تحريرًا في 1438/12/28ه� وفق 2017/9/19م
قاضي محكمة نابلس الشرعية التوثيقات

الشيخ صالح رضا ابو فرحة

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2017/6575
التاريخ: 2017/9/19

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة يوسف عبد الرحيم حرز 
الل���ه أبو بكر وذلك بصفة وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 432/2017/3031 تاريخ 

2017/3/23 المعطوفة على العامة 297/2003/7234 عدل جنين 2003/8/18
بيع كامل حصص موكلي في القطعة أعاله

الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على القطعة/ القطع 90 حوض رقم 49 من أراضي قباطية.

فمن ل���ه 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(   
عمر غالب احمد موسى    يوسف عبد الرحيم حرز الله أبو بكر

دولة فلسطيندائرة األراضي مكتب جنين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2017/6568
التاريخ: 2017/9/19

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم بأنه تق���دم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة ري���اض أحمد أديب 
فشافش���ة وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 430/2016/11090 تاريخ 

2016/11/23
بيع الحصص حسب الدورية

الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على القطعة/ القطع 155 حوض رقم 13 من أراضي جبع.

فمن ل���ه 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(   
حسين ذيب حسين فشافشة           رياض أحمد أديب فشافشة

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2016/6567
التاريخ: 2017/9/19

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد رامي احمد س���ليمان عبد 
الق���ادر وذلك بصفة وكي���ال دوريا بموجب الوكال���ة الدورية رق���م 435/2017/9243 تاريخ 

2017/9/18
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على القطعة 19 حوض رقم 20031  من اراضي بيت قاد.
فم���ن له أي اعت���راض 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(   

حسيبة محمد ابراهيم حامد          رامي احمد سليمان عبد القادر

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2017/6470
التاريخ: 2017/9/17

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم بأنه تق���دم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة ري���اض أحمد أديب 
فشافش���ة وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكال���ة الدورية رقم 421/2014/11625 تاريخ 

2014/11/30
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على القطعة/ القطع 2 حوض رقم 22 من أراضي جبع.
فم���ن له أي اعت���راض 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(   

زياد عبد الله أسعد غنام            رياض أحمد أديب فشافشة

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2017/6469
التاريخ: 2017/9/17

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم بأنه تقدم إل���ى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة ري���اض أحمد أديب 
فشافش���ة وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكال���ة الدورية رقم 383/2008/10729 تاريخ 

2008/12/17
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على القطعة/ القطع 45 حوض رقم 11 من أراضي جبع.
فم���ن له أي اعتراض علي���ه 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 الموكل )المالك(            اسم الوكيل

رياض أحمد أديب فشافشة عزيزة عبد احمد بداد + محمد + ابراهيم   
+ كفاية + نوال/ أبناء أسعد محمد ماليشة 

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2017/6408
التاريخ: 2017/7/13

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم بأنه تق���دم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة حنين ماهر مصطفى 
عالون���ة وذلك بصفة وكي���ال دوريا بموجب الوكال���ة الدورية رق���م 166/2017/1304 تاريخ 
2017/8/27 المعطوف���ة على العامة 163/2017/751 ع���دل طوباس 2017/5/13 المعطوفة 

على العامة 80/2011/875 عدل طوباس 2011/4/14
بيع الحصص حسب الدورية

الصادرة من كاتب عدل طوباس
وذلك بمعاملة بيع على القطعة 28 حوض رقم 3 من أراضي ام التوت.

فم���ن له أي اعتراض علي���ه 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(   
حسنة سعيد خليل عالونة        حنين ماهر مصطفى عالونة

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2017/6293
التاريخ: 2017/9/11

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة مؤيد حس���ن مروح زايد 
+ حم���ادة ماجد احمد ابو حس���ن وذل���ك بصفة وكيال دوري���ا بموجب الوكال���ة الدورية رقم 
س2017/83 ص1744 تاريخ 2017/5/22 والخاصة س1759 ص2017/104 سفارة فلسطين 

عمان 2017/7/12
بيع الحصص حسب الدورية + كامل الحصص في الخاصة

الصادرة من كاتب عدل سفارة فلسطين عمان
وذلك بمعاملة بيع على القطعة/ القطع 52+63 حوض رقم 14+14 من أراضي اليامون.

فم���ن له أي اعتراض علي���ه 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 الموكل )المالك(   
تمام يونس يعقوب هيجاوي + جمال + جالل + رائد + فيروز + انتصار + ميس���ر + س���مر 
+ آمن���ة + رولى/ أبن���اء مصطفى حامد طحبوش + نظمي + محم���د + نظمية + عونية/ ابناء 

مصطفى حامد طحبوش 
اسم الوكيل 

مؤيد حسن مروح زايد + حمادة ماجد احمد ابو حسن
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس

رقم الملف: 3855+3852/ج/2017
التاريخ: 2017/9/19

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس السيد/ة حسام عبد الرحيم صالح 
يونس بصفت���ي وكيل عام بموجب الوكال���ة العامة رق���م 1661/2017/8210 عدل نابلس 

بتاريخ 2017/6/4 
وذل���ك بمعامل���ة بيع على القطعة رقم 39 من الحوض رق���م 6 القطعة رقم 8 من الحوض 4 

من اراضي عسكر.
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.
الوكيل المالك    

حسام عبد الرحيم صالح يونس تيسير عبد الرحيم صالح يونس 

دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس

رقم الملف: 3843/ج/2017
التاريخ:  2017/9/19

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد حنان صالح سليمان حسين 
بصفته وكيال دوريا بموجب الوكال���ة الدورية رقم 1684/2017/12753 بتاريخ 2017/8/24 
عدل نابلس والمعطوفة على  العامة رق���م 2016/10061 بتاريخ 2016/2/26 عدل طولكرم 
والعامة رقم س���جل 18/صفحة 2017/1200 بتاريخ 2017/4/11 س���فارة فلسطين/ القاهرة 
والعامة رقم 5061076 بتاريخ 2017/6/16 الصادرة عن بعثة م ت ف/ واشنطن والعامة رقم 

50622125 بتاريخ 2017/6/22 بعثة م ت ف/واشنطن
بمعاملة بيع على القطعة رقم 68+117 من الحوض 10 من أراضي بزاريا.

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(                  الوكيل

)جمال وليلى( أبناء محمد صالح الحجي        ليلى محمد صالح ظافر
وخالد وليد محمد الحجي ومحمد محمد احمد الدليل

 و)رامي وريم( أبناء محمد محمد الدليل ومحمد وليد محمد الحجي   
ليلى محمد صالح ظافر     حنان صالح سليمان حسين

دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي رام الله 

رقم الملف : 2882/ج/2017

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام الله 
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل اراضي رام الله السيد زكي فضل خليل شلعوط 

وذلك بصفته وكيال عامًا بموجب الوكالة العامة رقم 2009/11924 تاريخ 2009/9/3
الصادرة عن كاتب عدل رام الله

وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 142 حوض رقم 6 مطر من أراضي أبو قش.
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 حس���ب األصول 

ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل  اسم الموكل )المالك(  

زكي فضل خليل شلعوط عثمان فضل خليل شلعوط  
دائرة تسجيل أراضي رام الله

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2017/2776
التاريخ: 2017/4/18

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائ���رة االراضي مكتب جنين الس���يد/ة صفوت محمد محمود 
بخيتان وذل���ك بصفة وكيال خاصا بموج���ب الوكالة الخاصة رق���م 431/2017/2371 تاريخ 

2017/3/6
أنا/ صفوت محمد محمود بخيتان بصفتي وكيال عن نادر احمد حافظ ارشيد بموجب الوكالة 

الخاصة رقم 431/2017/2371 الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 2017/3/6 
أصرح عن بيع كامل حصص موكلي

الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على القطعة 40 حوض رقم 20064 من أراضي جنين.

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض 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(   
نادر احمد حافظ ارشيد       صفوت محمد محمود بخيتان

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

الرقم: 165/ق/2017
التاريخ: 2017/9/17

إعالن لتسجيل أموال غير منقولة
تسجياًل جديدًا صادر عن دائرة تسجيل أراضي الخليل

بشأن معاملة التسجيل الجديدة رقم: 2017/165
يعلن إلطالع العموم أنه تقدم طلب إلى دائرة تس���جيل أراضي الخليل، لتسجيل المال غير 
المنقول المبينة أوصافه وحدوده ومس���احته بالجدول أدناه تس���جياًل جديدًا، وعلى كل َمن 
يّدع���ي بحق التص���رف أو المنفعة أو الملكية أو التعدي على حقوق���ه، أن يتقدم باعتراضه 
الخطي إلى مدير تس���جيل أراضي الخليل خالل مدة خمسة عش���ر يومًا من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن في الصحف اليومية المحلية.
الجدول

1 - اسم وعنوان طالب التسجيل: محمد ابراهيم شحادة الحوامدة
2 - اسم المدينة أو القرية: السموع.

ب- نوع األرض: ميري. 3 - أ- اسم موقع األرض: العجوم 
رقم القطعة: 656 4 �  رقم الحوض: 2 طبيعي 

دونم متر مربع  5� المساحة بموجب قيود المالية: 
  20  000    

دونم متر  مربع  6 -  المساحة بموجب المخطط:  
  63  210    

7 - الحصص المطلوب تسجيلها:  حصة من  حصة 
كامالً 

8 - الحدود بموجب المخطط:
شمااًل: طريق ترابي عام	 
جنوبًا: صبري عوض عايد البدارين	 
شرقًا: ورثة حسن حمدان المحاريق	 
غربًا: صبري عوض عايد البدارين	 
وكيفية األيلولة لطالبي التس���جيل: عن طريق الشراء من نايفة باجس عايش البدارين 	 

بموجب عقد بيع مؤرخ ب� 2017/6/22 والش���راء م���ن فضل باجس عايد البدارين بموجب 
عقد بيع بتاريخ 2017/6/22 والشراء من أمجد مسلم عبد الله المحاريق بموجب عقد بيع 

مؤرخ بتاريخ 2017/6/21.
تحريرًا في : 2017/9/17

مدير تسجيل أراضي الخليل

رام الله: تكريم المشاركين بالمسح الميداني 
لتقييم خدمات الطوارئ في "األونروا"

رام الل���ه - "األي���ام": كّرمت جامعة الق���دس المفتوحة، 
ووكال���ة الغ���وث الدولية "األون���روا"، ف���ي رام الله، أمس، 
الطلبة المشاركين ببرنامج المسح الخاص بتقييم خدمات 
الط���وارئ، الذي نفذته "األونروا"، خالل احتفال أقيم بمقر 

الجامعة في رام الله.
وق���ال رئيس الجامع���ة يونس عمرو، ف���ي كلمته بحفل 
التكريم، إن "القدس المفتوحة" نش���أت من رحم المعاناة 
وش���قت طريقها بكل قوة، ثم تكاتف���ت الجهود من أجل 
تطويرها، مبينًا أن الجامع���ة تعمل على تعميم التعليم 
في فلسطين، وانتشرت مراكزها في مختلف أرجاء الوطن؛ 

فلها 5 أفرع في غزة، و14 فرعًا في الضفة.
وش���كر القائمين عل���ى وكال���ة الغوث، مش���يرا إلى أن 
االحت���الل وآخرين يحاول���ون إجهاض عمله���ا، "لكن ثمة 
مخلصين في هذا العالم يهمهم أن تستمر هذه الوكالة 
في أداء مهمتها، ونحن في القدس المفتوحة س���نواصل 

دعمها".
من جهته، ش���كر مدي���ر عام دائ���رة خدم���ات الرقابة 
الداخلي���ة في "األون���روا" نجيب قل���دس، جامعة القدس 
المفتوحة على مس���اعدة "األونروا" ودعمها لها في هذه 
المهمة، التي أس���همت في جم���ع البيانات بطريقة أكثر 

حيادية، ما سيزيد من مصداقية النتائج.
وأوض���ح أن البرنام���ج نجح في جمع 2600 اس���تبانة في 
الضفة وغزة، ستس���هم في تحليل تأثير تدخل "األونروا" 

الطارئ لخدمة الالجئين الفلسطينيين.
وقال قلدس: "أسعدنا التزام الطلبة بتنفيذ عملية جمع 
البيانات بطريقة دقيقة ومهني���ة، واالبتعاد عن التأثير 

على المشاركين".
بدوره، أشار مساعد رئيس الجامعة لشؤون الطلبة وعميد 
ش���ؤون الطلبة محمد ش���اهين، إلى أن البرنامج هدف إلى 
إجراء مس���ح لتقييم خدمات الطوارئ لألونروا في الضفة 

وغزة، من خالل إش���راك مجموعة م���ن طلبة الجامعة ضمن 
ساعات العمل التطوعي، الذين عملوا كباحثين ميدانيين 

وأسندت إليهم مهمة جمع البيانات.
وبّي���ن أن البرنامج تضم���ن تدريب الطلب���ة في الضفة 
وغزة لتس���هيل جمع البيانات التي استمرت خمسة أيام، 
واختير الطلب���ة من كلية التنمية االجتماعية واألس���رية 
الذين هم في السنة الثالثة والرابعة، وشارك في البرنامج 

58 متطوعًا بواقع 34 في الضفة و24 في غزة.
ولفت إلى أن الطلبة نفذوا عملية المسح بالتزام ومهنية، 
على وجه أس���هم ف���ي إنجاح البرنامج، ال���ذي يأتي ضمن 
سلس���لة من البرام���ج التي نفذتها عمادة ش���ؤون الطلبة 
من خالل نظ���ام العمل التطوعي، ال���ذي يصب في خدمة 
المجتمع المحلي، ضمن مس���ؤولية الجامعة المجتمعية، 
ومنها المس���وح التي تمت م���ع وزارات الصحة، والتنمية 

االجتماعية، واإلحصاء، وغيرها.
وقالت الطالبة عايدة أمين، في كلمة الطلبة المتطوعين 
المش���اركين في تنفيذ البرنامج: "إنه لشرف لنا أن نعمل 
في مؤسس���ة وطنية توحد الوطن ف���ي الضفة وغزة، وإن 
المشاركة في هذا البرنامج تأكيد على رسالة جامعتنا في 

مسؤوليتها المجتمعية تجاه الوطن".
وأضافت: "جاء التطوع في هذا المش���روع لدراس���ِة أثِر 
خدم���ات "األونروا" في الضفة الغربي���ة وقطاع غزة، فبادر 
طاق���م منها بإطالعنا على الجانب النظري، ومن بعد طبقنا 
الجانب العمل���ي في مختلف محافظ���ات الوطن، فنجحت 
التجربة بكل المقاييس، وُوضعنا خاللها على محك العمل 

التطوعي، ونجحنا في تعلم الكثير منها".
رم الطلبة المش���اركون، ثم قدم 

ُ
وبعد انتهاء الكلمات، ك

ممثل���و "األونروا" درع���ًا تكريمية لرئي���س الجامعة على 
الجهود التي تبذلها لتس���هيل عم���ل الوكالة، كما قدم 

عمرو درع الجامعة للشركاء في "األونروا".

عشراوي تطلع وفدًا بريطانيًا
على المستجدات الفلسطينية

رام الله - "األي���ام": أطلعت عضو اللجنة التنفيذي���ة لمنظمة التحرير، حنان 
عشراوي، وفدًا بريطانيًا برئاس���ة النائب كاليف لويس، التقته بمقر المنظمة 
ف���ي رام الله، أمس، عل���ى آخر التطورات السياس���ية والعالمي���ة واإلقليمية، 
وتأثيرها الس���لبي على القضية الفلسطينية، وانتهاكات إسرائيل المستمرة 
للقانونين الدولي والدولي اإلنساني، وتجاهلها المتعمد لحقوق الفلسطينيين 

وحياتهم.
وأكدت عش���راوي الحاجة الملحة لتوفير الحماية الدولية العاجلة والمشاركة 
المتعددة األطراف، والى دور أوروبي فعال وقوي لمحاس���بة ومساءلة إسرائيل 
والمس���اهمة في تحقيق سالم عادل وش���امل، وتطرقت للمعاملة التفضيلية 
القانونية والسياس���ية واالقتصادية التي تتلقاه���ا دولة االحتالل، مؤكدة أن 

مثل هذه االمتيازات تشجع إسرائيل على مواصلة انتهاكاتها وخروقها.
ودعت الحكومة البريطانية إلى االعتراف بفلس���طين، وإنهاء االحتالل كجزء 
من عملية تصحيح الظلم التاريخي، وقالت: "إرث االستعمار في فلسطين يجب 

أن يزول، كما يجب أن تنتهي المؤسسة االستعمارية اإلسرائيلية".

"الخارجية": تصعيد االقتحامات 
لن ينشئ حقًا لليهود في األقصى

رام الله - "األيام": أدان���ت وزارة الخارجية والمغتربين، أمس، الدعوات التي أطلقتها 
المنظمات اليهودية المتطرفة بتكثيف االقتحامات االس���تفزازية للمس���جد األقصى 
وباحاته، بحجة بدء موس���م األعياد اليهودية، في وقت أعلن فيه موقع ما يسمى "أخبار 
جب���ل الهيكل"، أن 22 ألف���ا من المتطرفين اليهود اقتحموا األقص���ى منذ بداية العام، 

مؤكدة أن تصعيد االقتحامات لن ينشئ حقًا لليهود في األقصى.
وح���ذرت الوزارة، في بيان لها، من مغبة التعام���ل مع هذه االقتحامات غير القانونية 
وغير الشرعية التي ال تمت بصلة لمفهوم السياحة وقوانينه، كأمر مألوف بات معتادا 
ويتك���رر يوميًا، ويتم التعاطي معه فقط من خالل نش���ر أرقام ع���ن أعداد المقتحمين، 
مشيرة إلى أن االئتالف اليميني الحاكم في إسرائيل ماٍض في مخططاته الهادفة الى 
تغيير الواقع التاريخي والديني القائم في المس���جد األقصى، عبر تكريس تقس���يمه 
زماني���ًا ريثما يتم تقس���يمه مكانيًا. وطالبت منظمات األم���م المتحدة المختصة، وفي 
مقدمتها "اليونس���كو"، بحماية قراراتها ذات الصلة والدفاع عنها، كما دعت العالمين 
العربي واإلس���المي الى س���رعة التحرك لتعزيز صمود المقدسيين الذين يدافعون عن 
مقدس���اتهم، وتوظيف عالقاتهما االقتصادية والسياسية لحشد الضغط الدولي على 

سلطات االحتالل لوقف اقتحاماتها اليومية للمسجد األقصى.

بلدية رام الله: إنجاز وتنفيذ مشاريع بنية 
تحتية عديدة منذ بداية العام الجاري

ومدري���د ف���ي منطق���ة الطي���رة، 

والمتنب���ي في ضاحي���ة النرجس، 

ونزار قباني في منطقة الماصيون، 

الع���الء المعري ف���ي منطقة  وأبو 

الطيرة.

الشوارع  اعمال تعبيد  وش���ملت 

واعادة  التحتي���ة  البنية  تأهي���ل 

تأهيل طبقات االسفلت واألرصفة 

والده���ان، ويأتي ذلك ف���ي إطار 

خط���ة البلدية الس���نوية لتأهيل 

وش���ق ش���وارع مدين���ة رام الل���ه 

ضمن مش���روع تنفيذ أشغال طرق 

داخلية ف���ي المدين���ة، باإلضافة 

الت���ي  األخ���رى  المش���اريع  إل���ى 

تنفذها البلدي���ة في المدينة من 

توسعة طرق وإنشاء أرصفة، علمًا 

أن تأهي���ل ه���ذه الش���وارع يأتي 

في س���ياق عملية تأهيل وش���ق 

مستمرة لش���وارع مدينة رام الله، 

وذلك بتمويل من صندوق البلدية 

ضمن عطائها السنوي.

في ذات الس����ياق، تباشر البلدية 

أعمال شق شوارع صالح خلف وبكين 

وغزة، وتأتي ه����ذه الخطوة في إطار 

توس����عة ش����بكة الط����رق الحالي����ة، 

وإنش����اء ط����رق جديدة من ش����أنها 

خدمة المواطنين في المدينة.

كما قامت البلدية بإنشاء خطوط 

المدينة  صرف صحي جديدة في 

وتأهيل وصيانة  بطول 650مت���ر، 

خطوط ص���رف صحي قائمة بطول 

200مت���ر، كم���ا قام���ت بتوس���عة 

وتأهي���ل ش���بكة مي���اه األمط���ار 

جدي���دة بط���ول 310 مت���ر، حيث 

ش���ملت عملي���ة تطوي���ر الصرف 

الصح���ي وتصريف مي���اه األمطار 

مواقع مختلفة في المدينة، شارع 

وبكين،  وااليام،  والرملة،  ستانس، 

وجاك شيراك.

ه���ذا وتم العمل عل���ى تصويب 

االوض���اع فيما يخ���ص فصل مياه 

المطر عن مياه الصرف الصحي في 

منطقة الطيرة وضاحية الريحان.

وضمن خطتها السنوية لتطوير 

وإع���ادة تأهي���ل ش���بكة اإلن���ارة 

واستخدام مصابيح اإلنارة الموفرة 

للطاقة في المدينة، عملت البلدية 

على توسعة شبكة اإلنارة بطول 3 

كم باس���تخدام الخاليا الشمسية، 

وتأهيل3 كم من الشبكة القائمة.

كما ت���م تركي���ب ان���ارة بطول 

5.3كم باستخدام وحدات صديقة 

للبيئة موف���رة للطاقة)ليد(، منها 

الل���ه، هافانا،  ابن���اء رام  ش���وارع 

النهض���ة النس���ائية، األندل���س، 

الرازي، سميرة عزام، رام الله عين 

الجرمق،  وش���ارع  الريح���ان  قينيا 

إضافة إل���ى أنه ت���م صيانة 400 

إنارة، وتركي���ب 100 وحدة  وحدة 

إن���ارة جدي���دة، وس���حب ش���بكة 

إن���ارة جديدة بط���ول 8.5 متر من 

الكوابل مختلفة األحجام. والعمل 

جار عل���ى تركيب وتاهيل وحدات 

انارة صديقة للبيئة موفرة للطاقة 

في ش���وارع مختلفة )LED( كونها 

وتقلل  الكهرباء  اس���تخدام  توفر 

من انبعاث ثاني أكس���يد الكربون 

في الجو.

رام الل���ه - "األيام": أنجزت بلدية 

رام الل���ه ووفق خطتها الس���نوية 

لعطاءات ش���ق وتعبي���د وتأهيل 

الطرق لعام 2017، تأهيل مجموعة 

من الط���رق في المدين���ة بطول 6 

كيلومترات.

وش���ملت تلك المشاريع بحسب 

البلدي���ة امس،  ع���ن  بيان ص���در 

تنفيذ تأهيل وتعبيد عدة مواقع 

متفرق���ة في المدينة بما يش���مل 

الش���وارع  تعبيد  واع���ادة  قح���ط 

المتض���ررة  المناط���ق  ومعالج���ة 

مناس���يب  وتهبيط  رف���ع  واعمال 

المناه���ل بتموي���ل م���ن صندوق 

بلدية رام الله.

والمش���اريع التي ت���م تنفيذها 

هي شوارع توفيق زياد في منطقة 

منطقة  ف���ي  وشكس���بير  ردان���ا، 

الجدول، وجزء من شارع صالح خلف 

في خل���ة العدس، وعب���د الرحمن 

الكواكبي، وعي���ن منجد، وجزء من 

والنهض���ة  الكنعاني���ون،  ش���ارع 

النسائية في حي الطيرة، وشوارع 

هافان���ا وص���الح خلف وأبن���اء رام 

الله في منطقة الجدول، وروما في 

حوض 10 خلة العدس، والش���قرة 

الواصل بين ش���ارع ياف���ا والبلدة 

شطارة  وديعة  وشارعي  القديمة، 

والرملة في منطق���ة باطن الهواء، 


