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دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة

المحكمة الشرعية في رام الله والبيرة
مذكرة تبليغ

صادرة عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية
إلى الزوجة: كساندرا دكسن من سكان الواليات المتحدة األمريكية.

أعلمك بأن زوجك اش���رف صالح حمدان نزال من س���كان عارورة يرغ���ب الزواج من إحدى 
الفتيات المس���لمات، وعليه تم تبليغك ذلك حسب األصول تحريرًا في 4/محرم/1439ه� 

وفق 2017/9/24م.
قاضي رام الله والبيرة الشرعي

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين
رقم الملف: 2017/6664
التاريخ: 2017/9/24

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد عيد محمد أمين عبد الرازق 

وذلك بصفة وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 431/2017/1385 تاريخ 2017/2/9
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على القطعة/ القطع 19 حوض رقم 16 من أراضي قباطية.
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 والقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

عيد محمد أمين عبد الرازق هاشم محمد صالح عالونة  
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2017/6659
التاريخ: 2017/9/24

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد نمر ابراهيم علي نواصرة 

وذلك بصفة وكيال عاما بموجب الوكالة العامة رقم 1286 تاريخ 2007/5/5
أن���ا/ نمر ابراهيم علي نواصرة بصفتي وكيال عن س���هام + س���مير + اياد + زياد + نجاة/ 
أبناء توفيق علي النمر بموجب الوكالة العامة رقم 1286 الصادرة عن مكتب رعاية ش���ؤون 
الفلس���طينيين في دولة الكوي���ت بتاريخ 2007/5/5 والوكالة العامة س���جل 617 صفحة 
2006/86 الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في عمان بتاريخ 2006/8/10 والوكالة العامة 
سجل 597 صفحة 2006/2 الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في عمان بتاريخ 2006/5/23 

والموثقة لدى كاتب عدل جنين تحت رقم 367/2006/4428 بتاريخ 2017/9/24
أصرح عن بيع كامل حصص موكليني

الصادرة من كاتب عدل مكتب رعاية شؤون الفلسطينيين في دولة الكويت
وذلك بمعاملة بيع على القطعة 30 حوض رقم 6 من أراضي فحمة.

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 والقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

س���هام + سمير + اياد + زياد + نجاة/ أبناء توفيق علي 
النمر

نمر ابراهيم علي نواصرة

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2017/6621
التاريخ: 2017/9/20

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد وسام عبد الفتاح صادق 
الحاج وذلك بصف���ة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدوري���ة رقم س1402/ص2014/101 

تاريخ 2014/9/3
بيع الحصص حسب الدورية

الصادرة من كاتب عدل سفارة فلسطين عمان 
وذلك بمعاملة بيع على القطعة/ القطع 69+70 حوض رقم 6+6 من أراضي جلقموس.

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عشرة أيام من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  
وسام عبد الفتاح صادق الحاج مازن + قاسم/ أبناء موسى أمين الحاج 

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2017/6619
التاريخ: 2017/9/20

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد حاتم إبراهيم عبد الله النجار 
وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 378/2007/5605 تاريخ 2007/7/10 

بيع الحصص حسب الدورية
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على القطعة/ القطع 70 حوض رقم 6 من أراضي جلقموس.
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(  

حاتم إبراهيم عبد الله النجار فيصل أمين عبد الغافر الحاج 
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية نابلس
دائرة التنفيذ

الرقم: 2017/4159
التاريخ: 2017/7/5

ورقة إخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس
بالدعوى التنفيذية رقم 2017/4159

إل���ى المحك���وم عليها: زينب لؤي حلمي عي���ران من نابلس � راس العين � ش���ارع حالوة ومجهولة 
محل اإلقامة حاليًا.

يج���ب عليك أن تؤدي في ظرف أس���بوعين اعتبارًا من تاريخ تبلغ���ك ورقة اإلخبار التنفيذي هذه 
ف���ي هذا العدد بالقرار المنفذ الصادر ف���ي القضية التنفيذية رقم 2017/4159 إلى دائرة تنفيذ 
نابلس وموضوعها مطالبة بمبلغ 6071 ش���يكل باإلضافة إلى الرس���وم والمصاريف بموجب شيك 
لصالح المحكوم له صالح عصام صالح ش���لهوب من نابلس، وإذا انقضت هذه المدة فس���تضطر 

دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم حسب األصول والقانون بحقك.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية 

محكمة بداية قلقيلية
التاريخ: 2017/9/11
الرقم: 2017/2645

تبليغ اخطار تنفيذي بواسطة النشر في إحدى الصحف المحلية
إل���ى المحكوم عليه: اياد عبد اللطيف س���عيد ابو هنية � قلقيلية � ع���زون، ومقيم داخل الخط 

األخضر حاليًا.
أعلمك أن المحكوم له حس���ني احمد محمد نوارة � قلقيلية، قد طرح للتنفيذ لدى دائرة تنفيذ 
قلقيلية شيك عدد واحد مستحق األداء ويحمل توقيعك بواقع الفان وخمسمائة شيقل 2500 
باإلضافة إلى الرس���وم، وقد سجلت لدى دائرة تنفيذ قلقيلية تحت الرقم 2017/2645، لذا فإنه 
ينبغ���ي عليك أو من تنيب مراجعة دائرة تنفيذ قلقيلية لتس���وية دين���ك أو إلبداء اعتراضك 
خالل أس���بوعين من تاريخ تبلغك وإاّل س���يصار إلى اتخاذ اإلجراءات التنفيذية بحقك حس���ب 

األصول والقانون.
تحريرًا في 2017/9/11

مأمور تنفيذ قلقيلية

دولة فلسطين
السلطة القضائية 

محكمة بداية قلقيلية
التاريخ: 2017/9/17
الرقم: 2016/2591

تبليغ اخطار تنفيذي بواسطة النشر في إحدى الصحف المحلية
إل���ى المحكوم عليه: ياس���ر نواف فهمي مرداوي � قلقيلية � ش���ارع حبل���ة � ويقيم ويعمل داخل 

الخط األخضر حاليًا.
أعلمك أن المحكوم له عبد الرحمن زاهي عبد حسنين � قلقيلية قد طرح للتنفيذ لدى دائرة تنفيذ 
قلقيلية ش���يك عدد واحد مس���تحق األداء ويحمل توقيعك والبالغ قيمته عش���رون الف شيكل 
اسرائيلي 20000 باإلضافة إلى الرسوم والمصاريف، وقد سجلت لدى دائرة تنفيذ قلقيلية تحت 
الرقم 2017/2591، لذا فإنه ينبغي عليك او من تنيب مراجعة دائرة تنفيذ قلقيلية لتسوية االمر، 
او البداء اعتراضك خالل أسبوعين من تاريخ تبلغك هذا اإلشعار وإاّل سيصار إلى اتخاذ اإلجراءات 

التنفيذية بحقك حسب األصول والقانون.
تحريرًا في 2017/9/17

مأمور تنفيذ قلقيلية

دولة فلسطين

وزارة الصحة

وحدة التوريدات

تنويه

بخصوص المناقصة المذكورة أدناه

MOH/POSIT/2017/516 مناقصة رقم

شراء وتوريد أثاث لصالح المستودعات المركزية بتمويل من المنحة اإليطالية
ن���ود التنويه بأن على المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية 
أو ش���يك بنكي مص���دق بقيمة 800 يورو على أن يكون س���اري المفع���ول حتى تاريخ 

.2018/1/23

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طولكرم
رقم المعاملة: 1098/ج/2017
التاريخ: 2017/9/19

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم أنا/ موفق احمد عبد القادر غانم 
بصفتي وكيال عن تمام عبد الرحيم حسن عالرية بموجب الوكالة الدورية رقم 2015/1889 
الصادرة عن عدل طولكرم بتاريخ 2017/3/17 وانا ريمه داود محمد مصطفى بصفتي وكيال 
عن تمام عبد الرحيم حسن عالرية وذلك بموجب الوكالة الدورية رقم 2016/2041 الصادرة 

عن عدل طولكرم بتاريخ 2017/3/17
رقم القطعة اسم البلد   الحوض  

25   8507 عنبتا 
ولم���ن له االعتراض على ذلك التقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي طولكرم لالعتراض خالل 
فترة عشرة أيام من تاريخ هذا النشر وبخالف ذلك يتم السير في المعاملة حسب األصول 

والقانون.
الوكيل اسم المالك   

ريمه داود محمد مصطفى تمام عبد الرحيم حسن عالرية 
                                         موفق حمد عبد القادر غانم

دائرة تسجيل أراضي طولكرم

دولة فلسطين
السلطة القضائية

التاريخ: 2017/9/18

مذكرة دعوى
صادرة عن محكمة بداية نابلس بالدعوى الحقوقية رقم 2016/838

إلى المدعى عليهم: ورثة بالل عبد الرحمن عبد اللطيف العزيزي.
يقتضى حضوركم إلى هذه المحكمة في جلسة 2017/10/23 الساعة الثامنة صباحًا للنظر في 
الدعوى الحقوقية رقم 2016/838 وعليك توكيل محام أو الحضور بنفسك بالدعوى التي أقامها 
ضدكم المدعية نجاة خليل مصطفى عطعوط )العزيزي( بواس���طة وكيلها المحامي خالد رشيد 

وموضوعها: منع معارضة الملك والمنفعة.
ويمكن���ك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى وعماًل بالمادة 62 من قانون 
أص���ول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 فإنه يقتضى عليكم تقديم الئحة 
جوابية خالل مدة خمس���ة عشر يومًا من تاريخ تبليغكم النش���ر وإذا لم تحضر أو ترسل وكياًل 

عنك تجري محاكمتك حضوريًا.
رئيس قلم حقوق محكمة بداية نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح نابلس
الرقم: 2017/773
التاريخ: 2017/9/17

مذكرة دعوى
صادرة عن محكمة صلح نابلس في الدعوى الحقوقية رقم 2017/773

إلى المدعى عليهم: رسمية ماجد توفيق سمارة وعالء الدين خالد محمد سمارة ومحمد خالد محمد 
سمارة ونورة خالد محمد دار سمارة ونورين خالد محمد سمارة من نابلس � ياصيد ومجهولي محل 

اإلقامة حاليًا.
يقتض���ى حضوركم إلى محكمة صلح نابلس يوم 2017/11/13 الس���اعة التاس���عة صباحًا للنظر 
بالدعوى الحقوقية المرقومة أعاله والتي أقامها عليك حس���ين احمد حس���ين مشاقي وموضوعه 

أولوية وقيمتها لغايات الرسم 1000 دينار أردني..
ويمكنكم الحضور إلى قلم المحكمة واالط���الع على تفاصيل الدعوى وعماًل بالمادة 62 من قانون 
أص���ول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 فإنه يقتض���ى عليكم تقديم الئحة 
جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغكم النشر وإذا لم تحضروا أو ترسلوا وكياًل عنكم 

تجري محاكمتكم حضوريًا.
رئيس قلم محكمة صلح نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة صلح يطا

حقوق رقم 2017/70
التاريخ: 2017/9/12

تبليغ موعد جلسة بواسطة النشر
في القضية الحقوقية 2017/70

إلى المدعى عليها: ريما اس���ماعيل احمد جبور � يطا � الفرجانية شارع الشهيد سليمان الجندي 
� سابقًا ومجهول محل اإلقامة حاليًا.

يقتضى حضورك إلى محكمة صلح يطا الموقرة يوم الثالثاء 2017/10/3 الساعة التاسعة صباحًا 
في القضية الحقوقية المذكورة أعاله والتي أقامها ضدك ش���ركة االتصاالت الفلسطينية بالتل 
بواس���طة وكيلها المحامي فادي العملة والتي موضوعه���ا المطالبة بمبلغ مالي وقدره 1162,90 

شيكل.
وعم���اًل بأحكام المادة 20 م���ن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 
يتوج���ب علي���ك الحضور إلى محكمة صلح يطا في الموعد المحدد أو إرس���ال محام عنك وكذلك 
يتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل مدة خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبلغك هذا اإلعالن 
بواسطة النشر في إحدى الصحف المحلية ويمكنك استالم نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها 

من قلم محكمة صلح يطا وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريًا اعتباريًا.
رئيس قلم محكمة صلح يطا
عنه/ وسام سراحنة

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة صلح يطا

حقوق رقم 2017/38
التاريخ: 2017/9/12

تبليغ موعد جلسة بواسطة النشر
في القضية الحقوقية 2017/38

إلى المدع���ى عليه: محمد احمد ابراهيم بحيص � يطا � الش���ارع الرئيس مقابل حلويات بردايس 
سابقًا ومجهول محل اإلقامة حاليًا.

يقتضى حضورك إلى محكمة صلح يطا الموقرة يوم الثالثاء 2017/10/3 الس���اعة التاسعة صباحًا 
في القضية الحقوقية المذكورة أعاله والتي أقامها ضدك ش���ركة االتصاالت الفلس���طينية بالتل 
بواس���طة وكيلها المحامي فادي العملة والتي موضوعها المطالب���ة بمبلغ مالي وقدره 1653,48 

شيكل.
وعم���اًل بأحكام الم���ادة 20 من قانون أص���ول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 
يتوج���ب عليك الحضور إلى محكمة صل���ح يطا في الموعد المحدد أو إرس���ال محام عنك وكذلك 
يتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل مدة خمس���ة عش���ر يومًا م���ن تاريخ تبلغك هذا اإلعالن 
بواس���طة النشر في إحدى الصحف المحلية ويمكنك استالم نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها 

من قلم محكمة صلح يطا وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريًا اعتباريًا.
رئيس قلم محكمة صلح يطا
عنه/ وسام سراحنة

إعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات

يعلن مراقب الشركات في وزارة االقتصاد الوطني بأن شركة ثري برزرز 

للمقاوالت العامة والمس���جلة لدينا تحت رق���م 562527762 تقدمت 

بطلب تصفيتها تصفية اختيارية وتم تعيين األستاذ المحامي فداء 

محمود محمد رزوق كمصفي للشركة المذكورة ولكل من له مصلحة في 

االعتراض أن يتقدم باعتراضه لدى المصفي على الرقم 2989328�02 

أو لدى مراقب الشركات خالل شهر من تاريخه.
مراقب الشركات
وزارة االقتصاد الوطني

ورشة في "القدس المفتوحة" للتعريف 
بأكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا

رام الل���ه - "األي���ام": نظم���ت جامع���ة 
الق���دس المفتوحة، ف���ي رام الله، أمس، 
بأكاديمي���ة  للتعري���ف  عم���ل  ورش���ة 
والتكنولوجيا، وجسر  للعلوم  فلس���طين 

العلوم الفلسطيني األلماني.
وقال نائ���ب رئيس الجامعة للش���ؤون 
األكاديمية، س���مير النجدي، في افتتاح  
الورش���ة: "إنه لمصدر س���عادة للقدس 
عقد الورش���ة في رحاب 

ُ
المفتوح���ة أن ت

الجامعة للتعريف بأكاديمية فلس���طين 
للعلوم والتكنولوجيا، مبرقين لرئيس���ها 
وصديقن���ا د. م���روان عنبت���اوي أجم���ل 
التحيات"، مشيرًا إلى أن الورشة تهدف 
إل���ى إلقاء الضوء على االتفاقية الموقعة 
مع معهد )يوليش( األلماني بتمويل من 
وزارة التربي���ة والتعليم العالي األلماني 
بقيم���ة 2.5 مليون ي���ورو، لدعم األبحاث 
وبناء جسور مس���تدامة للتعاون العلمي 

بين فلسطين وألمانيا.
وبّين أن االتفاقية تعنى بتوفير فرص 
بحثية لطلبة الدراسات العليا في درجتي 
بزيارات  والدكتوراه، وكذلك  الماجستير 
علمية ألس���اتذة الجامعات الفلسطينية 
إلى معه���د )يوليش(، وإل���ى الجامعات 
األلماني���ة وزي���ارات لباحثين وأس���اتذة 

ألمان للجامعات الفلسطينية.
وأوضح النجدي أن "القدس المفتوحة" 
تول���ي اهتمام���ًا خاصًا بالبح���ث العلمي 
"فمنذ س���نوات عدة وهي توفر موازنات 
م���ن موازنتها الس���نوية ألغراض البحث 
العلم���ي، فأنش���أت ع���ددًا م���ن المراكز 

البحثية مثل: مركز البحوث الزراعية الذي 
يهت���م ويركز على األبح���اث التطبيقية 
وإيجاد حلول للمش���كالت الت���ي تواجه 
المزارعي���ن في فلس���طين، وأيضًا مركز 
البح���وث اإلداري���ة واالقتصادية، ومركز 

عادل زعيتر للترجمة واللغات".
من جهته، قدم عمي���د البحث العلمي 
في "القدس المفتوحة" حس���ني عوض، 
لمح���ة عن مس���يرة البح���ث العلمي في 
الجامعة، الذي يحظ���ى بدعم من مجلس 
أمنائه���ا ومن رئاس���تها، لإلس���هام في 
في  واالقتصادية  االجتماعي���ة  التنمية 
فلسطين والعالم العربي، مبينًا أن عمادة 
البح���ث العلمي تعن���ى بتهيئة األجواء 
المناس���بة ألعضاء هيئ���ة التدريس في 
الجامعة، وتس���هم عبر مراكزها البحثية 
ووحداتها المتخصصة ومش���اريعها في 
تطوير البح���ث العلم���ي وتوليه أهمية 

خاصة.
وقال ع���وض إن من أه���م أدوار البحث 
للباحثي���ن  العلم���ي تقدي���م خدم���ات 
لدع���م  خاص���ة  ميزاني���ة  وتخصي���ص 
المش���اريع البحثية، "إذ يج���ري في هذا 
العام تمويل 12 مش���روعًا بحثيًا ألعضاء 
هيئة التدريس في الجامعة، بالش���راكة 
مع باحثي���ن من المجتم���ع المحلي، وها 
هي عمادة البحث العلمي اليوم تصدر 5 

مجالت علمية محكمة".
بدورها، تحدثت عميدة البحث العلمي 
بجامعة فلسطين التقنية "خضوري"، رنا 
سمارة، عن أهداف األكاديمية ورسالتها، 

متحدثون في الورشة

مبينة مسيرة األكاديمية في دعم البحث 
العلمي، واإلنجازات التي حققتها وصواًل 
إلى جس���ر العلوم األلماني وجسر العلوم 
الكن���دي، وقال���ت إن األكاديمية تهدف 
إلى تعزيز اإلب���داع والعلوم واألبحاث من 
خالل نشاطات علمية ومؤتمرات هادفة، 
وإنش���اء متاح���ف ومراك���ز متخصص���ة 
للبحث العلمي، وتطوير قواعد وش���بكات 
بيانات وطنية تسهم في التشبيك بين 
القطاعات المختلفة، وتقديم المش���ورة 
للحكوم���ة  والتكنولوجي���ة  العملي���ة 
والمعاه���د والمراك���ز البحثية للنهوض 

بمستوى البحث العلمي وتطويره.
ولفت���ت س���مارة إل���ى أن األكاديمية 
انطلقت ف���ي الع���ام 1998م في الضفة 
وبعد عام في غزة، وفي العام 2002م في 
القدس، وقبل���ت عضوية األكاديمية في 
شبكات عدة بمختلف أرجاء العالم، وأبرز 
إنجازاتها يتمثل بإنشاء مراكز تعليمية 

في الضفة الغربية وقطاع غزة.
يه���دف  البرنام���ج  أن  وأوضح���ت 
إل���ى توفي���ر ف���رص للباحثي���ن والطلبة 
التابعة  المراك���ز  المميزين الس���تخدام 
لمعه���د )يوليش( األلمان���ي إلجراء جزء 
من دراس���تهم وأبحاثهم خالل دراس���ة 
الماجس���تير والدكتوراه، وإقامة عالقات 
تعاون بين المعهد والمجموعات البحثية 
الت���ي س���تتمخض ع���ن ه���ذا التعاون 
المهم ف���ي تطوير البنية التحية للعلوم 

التكنولوجية في فلسطين.
أما مدي���ر مركز البح���وث الزراعية في 
جامع���ة "خض���وري"، ن���واف أب���و خلف، 
فعرض تجربة ناجحة للتعاون مع جس���ر 

العلوم األلماني.

تمديد اعتقال المعلمتين 
المقدسيتين خويص والحلواني

الق���دس - "وف���ا": م���ّددت محكمة االحت���الل، أم���س، اعتق���ال المعلمتين 
المقدسيتين هنادي الحلواني وخديجة خويص، إلى يوم الخميس المقبل.

وكانت قوات االحتالل اعتقلت المواطنتين خويص والحلواني مؤخرًا، بتهمة 
"الرباط" في المسجد األقصى، علمًا أن االحتالل لطالما اعتقلهما وأبعدهما عن 

القدس والمسجد األقصى لفترات متفاوتة.

االحتالل يطلق النار باتجاه مركبة جنوب الخليل
الخلي���ل - "وف���ا": أطلقت ق���وات االحتالل، أم���س، الرصاص باتج���اه مركبة 

فلسطينية، جنوب الخليل.
وأش���ار منس���ق اللجنة الش���عبية لمقاومة الجدار راتب الجبور، إلى أن قوات 
االحتالل المتواجدة على الطريق االس���تيطاني رق���م 60، المحاذي لمدخل يطا 
الش���مالي "مفرق زيف"، أطلقت النار باتجاه مركبة فلس���طينية مرت بالمكان، 

دون وقوع أي إصابات.

"الخارجية" تؤكد المضي في تجسيد 
الشخصية القانونية الدولية لفلسطين

رام الله - "األيام": أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، الحملة الشرس���ة التي 
تقوم بها الحكومة اإلس���رائيلية برئاس���ة بنيامين نتنياهو، إلحباط مس���عى 
فلسطين لالنضمام الى المنظمة العالمية للشرطة )اإلنتربول(، تخوفًا من رفع 
مكانة دولة فلسطين في العالم، وخش���ية من مذكرات االعتقال الدولية التي 
قد تطال كبار المسؤولين اإلس���رائيليين العسكريين والسياسيين، ألدوارهم 

في ارتكاب الجرائم واالنتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أمس، أن اس���تمرار سياس���ة إس���رائيل في 
محاول���ة خنق وحصار دولة فلس���طين، س���واء على المس���توى الميداني أو 
الدولي، يمثل إصرارًا إس���رائيليًا على مواصلة حرب االحتالل ضد قيام دولة 
فلس���طينية ذات س���يادة وعاصمتها القدس، ويعك���س النوايا الحقيقية 
الئتالف نتنياهو اليميني تجاه الس���الم وفرص استئناف المفاوضات بين 

الجانبين.
وقال���ت: هذا الموقف العدواني المتواصل يفرغ أية مفاوضات من مضمونها 
الحقيقي، ويضع الجهود األميركية المبذولة أمام تحدٍّ جدي، ما يفرض موقفًا 
صريحًا وواضحًا من اإلدارة األميركية تجاه االنتهاكات والمواقف اإلسرائيلية، 

بما يضمن تحصين تلك الجهود وضمان نجاحها.
وأكدت أن الدبلوماس���ية الفلسطينية س���تواصل وبكل إصرار، بذل جهودها 
لبناء الش���خصية القانونية الدولية لفلس���طين، بما في ذل���ك طلب العضوية 
الكامل���ة في األم���م المتحدة، واالنضمام إل���ى المنظمات وال���وكاالت الدولية 
المتخصصة، على طريق إنهاء االحتالل وتجس���يد السيادة الفلسطينية على 

أرض الواقع.
وبينت أن هذا الجهد الدبلوماس���ي يأتي في س���ياق توجه القيادة إليصال 
الص���وت الفلس���طيني إلى كاف���ة المنابر الدولي���ة، ويعكس تمس���كًا واضحًا 

باألساليب السياسية السلمية لحل الصراع.

"النجاح" تكّرم الطلبة المتميزين ببرنامج 
الماجستير في التخطيط والتنمية السياسية

العلي���ا الدكت���ور محم���د س���ليمان، 
ورئي���س قس���م العلوم السياس���ية 
الدكتور حس���ن ايوب، ومنسق برامج 
محاميد،  فايز  الدكتور  الماجس���تير 
وأعضاء الهيئة التدريسية في قسم 
العلوم السياس���ية، وطلبة الدراسات 
العلي���ا في البرنام���ج، والطلبة الذين 
فازوا بجوائز عالمية خالل مشاركتهم 
أكاديمية دولي���ة مختلفة،  ببرام���ج 
وهم أمجد بشكار، وعبد العفو العكر، 
ووفاء عودة، ومالك س���مارة، وسوسن 

الشيخ نعيرات، وكرمل صبح. 
وأشاد النتشة بالطلبة على تميزهم 
الدولي، وش���جعهم على  االكاديمي 
المضي قدمًا في دراس���اتهم العليا 
وتفوقه���م االكاديمي، مثمنًا جهود 

قسم العلوم السياسية.  
اي���وب  اس���تعرض  م���ن جهت���ه، 
االنجازات التي تحققت في القس���م، 
خ���الل الفت���رة الماضية، بم���ا فيها 
الحصول على جائزة "غيرنر" للس���نة 

الثالث���ة على التوالي باس���م الطالب 
احمد بش���كار، وقد س���بقه اليها كل 
الشيخ نعيرات  الطالبة سوس���ن  من 
والطالب���ة كرمل صب���ح، وتحدث عن 
منح���ة التب���ادل الطالب���ي لجامع���ة 
"مكانورسكا فينيس" للطالبتين وفاء 
عودة ومالك سمارة، ومنحة مؤسسة 
المجتم���ع المفتوح للعمل والتدريب 
ف���ي البرنامج الدول���ي للديمقراطية 
وحقوق االنس���ان، الت���ي نافس وفاز 
بها الطالب عبد العفو العكر، ومنحة 
مؤسس���ة "الداد" للتب���ادل الثقافي، 
الطالبة هديل  التي حصلت عليه���ا 
زهران، كما انضم الى منحة التبادل 
الخليلي  محم���د  الطال���ب  الطالب���ي 
والطالب���ة هديل زهران في جامعتي 

وارسو وسبينزا. 
وخالل الحفل قدم الطلبة عروضهم 
دراس���اتهم  ح���ول  التقديمي���ة 
االكاديمية ف���ي الجامعات االوروبية 

التي التحقوا بها.

ورشة في جنين تناقش سبل مواجهة الجرائم اإللكترونية 
كتب محمد بالص:

أجمع مش���اركون في ورشة عمل نظمتها وحدة التوعية 

واإلرش���اد التابع���ة ل���وزارة التنمية االجتماعي���ة، أمس، 

بالتع���اون م���ع النيابة العام���ة في محافظ���ة جنين، على 

أهمية قانون الجرائم اإللكترونية في مواجهة هذا النوع 

من الجرائم، في ظل التطور التكنولوجي الذي حّول العالم 

إلى قرية صغيرة.

ونظمت الورش���ة حول االبت���زاز اإللكترون���ي، في مركز 

تأهي���ل الفتيات التاب���ع لمديرية التنمي���ة االجتماعية، 

واس���تهدفت طالب���ات وطالب مرك���زي تأهيل الش���بيبة 

والفتيات التابعين للمديرية.

وتضمنت الورشة عددا من المحاور حول مفهوم الجريمة 

اإللكترونية واالبتزاز اإللكتروني، وأبرز االختالفات بينها 

وبين الجرائم األخرى، وأسبابهما وآثارهما على المجتمع.

وافتتحت الورش���ة، مديرة مركز تأهيل الفتيات، نادية 

ملحيس، فيما استعرضت مديرة دائرة التوعية واإلرشاد 

في وزارة التنمية االجتماعية، سحر البرغوثي، أهم محاور 

الورشة وأهميتها.

وأك���د وكيل النياب���ة العامة في جني���ن، روحي كتانة، 

أهمية صدور قان���ون الجرائم اإللكترونية في ظل التطور 

التكنولوج���ي الذي حول العالم إلى قري���ة صغيرة، وقال 

إن قان���ون الجرائم اإللكترونية رقم 16 للعام 2017 يقدم 

إجراءات قانونية وعقابية واضحة للحد من هذه الجرائم.

وقدم كتانة تعريفًا قانونيًا لجريمة االبتزاز اإللكتروني، 

وهو قيام ش���خص بتهديد شخص آخر أو ابتزازه بوساطة 

وسائل التكنولوجيا المعلوماتية لحمله على القيام بفعل 

أو االمتناع عن فعل، وتصل العقوبة حسب القانون للحبس 

لمدة ال تقل عن سنة وغرامة مالية ال تتجاوز ألفي دينار.

من جهتها، أش���ارت رئيسة وحدة التوعية واإلرشاد في 

الوزارة، س���لمى أبو عياش، إلى أهمية دور الوزارة ومراكز 

تأهيل الش���باب والفتيات التابعة لها في نش���ر التوعية 

المجتمعي���ة حول جريمة االبتزاز اإللكتروني، وأس���بابها 

وط���رق الوقاية منها، وآلية العمل الس���ليمة للتعامل مع 

حاالت االبتزاز اإللكتروني.

وأوضح���ت أبو عياش أن الورش���ة نظمت ضمن سلس���لة 

لقاءات وورش توعي���ة تنظمها وزارة التنمية االجتماعية 

لرفع مستوى الوعي لدى األس���ر الفلسطينية، وصوال إلى 

مجتمع مس���تقر وآمن وخال م���ن األوبئة االجتماعية التي 

تهدد أمن وسلم األس���رة والمجتمع، وذلك وفقا انسجاما 

مع إستراتيجية الوزارة التنموية الجديدة والهادفة إلى 

تمكين األس���ر المهمش���ة والفقي���رة والضعيفة وضمان 

األمن االجتماعي لها.

وش���ارك في الورش���ة 60 طالبا وطالبة، وحضرها مديرة 

دائرة العنف ض���د المرأة، أمل س���المة، ومحمد عبد الله، 

ومدير مركز تأهيل الش���بيبة جنين، عبد الشفيع دراغمة، 

وموظفو وموظفات المركزين.

وقال القائمون على الورش���ة إنها نظمت ضمن سلسلة 

توعوية تنظمها وحدة التوعية واإلرش���اد في الوزارة في 

محافظ���ات الوطن، حيث يتم من خاللها تناول العديد من 

القضايا التي تهدد المجتمع وأمنه االجتماعي بالتفاعل 

واإليجابية وعرض قصص واقعية.

نابل���س  - "األي���ام": ك���ّرم برنامج 
الماجس���تير في التخطيط والتنمية 
السياس���ية، ف���ي كلية الدراس���ات 
العليا بجامعة النج���اح الوطنية في 
نابلس، أمس، طلبت���ه على تميزهم 

األكاديمي الدولي.
وحض���ر حفل التكري���م الذي نظم 
في مدرج الش���هيد ظاف���ر المصري 
القائم  القدي���م،  الجامعي  بالح���رم 
الدكتور  الجامع���ة،  رئي���س  بأعمال 
ماه���ر النتش���ة، وعميد الدراس���ات 


