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إعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات

يعلن مكتب مراقب الش���ركات لدى وزارة االقتصاد الوطني أن 

ش���ركة زد آند جي للتجارة واالس���تثمار والمسجلة لدى مراقب 

الش���ركات تحت الرقم 562514372 قد تقدم���ت الينا بطلب 

تغير صفة الش���ركة من شركة مساهمة خصوصية إلى شركة 

عادي���ة عامة فمن له أي اعتراض علي���ه مراجعة مكتب مراقب 

الشركات او مركز الشركة الرئيسي.

مراقب الشركات

وزارة االقتصاد الوطني

دولة فلسطين
سلطة األراضي

رقم المعاملة 2017/7482
التاريخ: 2017/10/18

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين
يعلن الطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة زياد حسني جميل حمدان من عرابة بصفته 
الوكيل الدوري بموجب الوكالة الدورية رقم س���جل 1246 صفحة 2013/8 صادرة عن سفارة 

دولة فلسطين في عمان 2013/3/26م.
وذلك لتقديم معاملة بيع رق���م 7482/ج/2017 على قطعة األرض رقم 36 من حوض 2 من 

اراضي مركة.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عش���رة أيام 

من تاريخ النشر واال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الموكل )المالك( اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة 

نهاية محمد اسعد موسى زياد حسني جميل حمدان  
عدد الحصص المباعة: حسب الوكالة الدورية.

دائرة تسجيل أراضي جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2017/7335
التاريخ: 2017/10/12

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد أكرم فيصل يوسف دعيبس 

وذلك بصفة وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 426/2016/1220 تاريخ 2016/2/1
أنا/ أكرم فيصل يوس���ف دعيبس بصفتي وكيال عن هاش���م امين عب���د القادر ابو مويس 
بموج���ب الوكال���ة الخاصة رق���م 426/2016/1220 الصادرة عن كاتب ع���دل جنين بتاريخ 

2016/2/1
أصرح عن بيع كامل حصص موكلي

الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على القطعة 79+29 حوض رقم 10+7 من أراضي المغير.

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(  
أكرم فيصل يوسف دعيبس هاشم أمين عبد القادر أبو مويس  

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 4411/ج/2017
التاريخ: 2017/10/18

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يدة آالء رابح أحمد خطيب 
بصفتي وكيل دوري بموجب الوكالة الدورية رقم 1698/2017/15638 عدل نابلس بتاريخ 

2017/10/16
وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 28 من الحوض رقم 20 من أراضي عصيرة الشمالية.

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.
الوكيل   المالك   

آالء رابح أحمد خطيب حسن محمد أحمد شولي  
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 4405/ج/2017
التاريخ: 2017/10/18

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد محم���د وائل عبد العزيز 
عم���ران وذلك بصفة وكيال دوريا بموج���ب الوكالة الدورية رق���م 1697/2017/15332 عدل 

نابلس بتاريخ 2017/10/11
بمعاملة بيع القطعة 4 من الحوض 24072 من أراضي نابلس.

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 اسم الموكل )المالك(  

محمد وائل عبد العزيز عمران أمجد رشيد راضي علوش  
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية 

محكمة بداية طولكرم
الرقم: 2017/4384 
التاريخ: 2017/10/8

ورقة إخبار بالنشر
صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم

إلى المحكوم عليه: ياس���ين يوسف داود عبيد من طولكرم، الحي الشرقي، ومجهول محل اإلقامة 
حاليًا.

عماًل بقرار سعادة قاضي التنفيذ بتاريخ 2017/10/5 في القضية التنفيذية 2017/4384  والتي 
موضوعها كمبيالة بقيمة 1122 ش���يكل شاملة للرسوم والمصاريف، فقد تقرر اعالمك حيث أنه 
وعماًل بالمادة 10 من قانون التنفيذ فقد تقرر إعالمك أنه عليك أن تقوم خالل خمسة عشر يومًا 
من تاريخ تبلغك بتنفيذ مضمون القرار و/أو أداء الدين إلى المحكوم له جهاد جمال احمد الزقلة، 
وإذا ل���م تق���م بتنفيذ مضمون القرار أو ل���م تقم بالمراجعة فتضطر دائرة التنفيذ إلى مباش���رة 

اإلجراءات القانونية بحقك.
تحريرًا في 2017/10/8

مأمور التنفيذ
أحمد دقم

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية طولكرم
الرقم: 2017/2810 
التاريخ: 2017/10/4

ورقة إخبار بالنشر
صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم

إلى المحكوم عليه: زيدون محمد صالح داود من كور، ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
عماًل بقرار سعادة قاضي التنفيذ بتاريخ 2017/10/4 في القضية التنفيذية 2017/2810  والتي 
موضوعها كمبيالة بقيمة 1040 دينار اردني و64 ش���يكل رس���وم ومصاريف، فقد تقرر اعالمك 
حيث أنه وعماًل بالمادة 10 من قانون التنفيذ فقد تقرر إعالمك  أنه عليك أن تقوم خالل خمس���ة 
عش���ر يومًا من تاريخ تبلغك بتنفيذ مضمون الق���رار و/أو أداء الدين إلى المحكوم له جهاد جمال 
احم���د الزقلة من طولكرم، وإذا لم تق���م بتنفيذ مضمون القرار أو لم تقم بالمراجعة فتضطر دائرة 

التنفيذ إلى مباشرة اإلجراءات القانونية بحقك.
تحريرًا في 2017/10/4

مأمور التنفيذ
أحمد دقم

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي رام الله 
رقم الملف : 2272/ج/2017

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام الله 
يعلن للعموم أنه تقدم لدائرة تس���جيل اراضي رام الله يزيد محمد أحمد دوابش���ة وذلك 
بصفته الوكيل الخاص بموجب الوكالة الخاصة رقم 2016/5988 عدل رام الله والمعطوفة 
على الوكالة العامة رقم 2005/3362 تصديق وزارة العدل والوكالة العامة رقم 2005/3364 

تصديق وزارة العدل.
وذلك بمعاملة بيع على القطعة 379 حوض رقم 12 من اراضي رام الله.

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عشرة أيام 
من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراءات المعاملة حس���ب األصول 

ووفقًا للقانون.
الوكيل اسم المالك 

يزيد محمد أحمد دوابشة )ريتشارد مارك( عيسى عزيز فوال 
)عزيز ديفيد( عيسى عزيز فوال  يزيد محمد أحمد دوابشة
)نيك جورج( عيسى عزيز فوال  يزيد محمد أحمد دوابشة
يزيد محمد أحمد دوابشة )هيلين دنيا( عيسى عزيز فوال 

)جوزيف عادل( عزيز جاد الله فوال  يزيد محمد أحمد دوابشة 
)هالة جويس( عزيز جاد الله فوال  يزيد محمد أحمد دوابشة

دائرة تسجيل اراضي رام الله

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح بيت لحم
التاريخ: 2017/10/10
الرقم: م.ص.ب 2017/538

تبليغ بالنشر
في القضية الحقوقية رقم 2017/538 صلح بيت لحم

إلى المدعى عليها: شركة نيوالند المتحدة لالستثمار/ بيت ساحور ومجهولة العنوان حاليًا.
يقتضى حضوركم إلى قلم محكمة صلح بيت لحم يوم األحد 2017/11/12 الساعة التاسعة صباحًا 
للنظر في القضية المدنية المذكورة أعاله والتي أقامها ضدك س���امر اس���ماعيل حسن الحاليقة 
وكيله المحامي ش���ريف الحاليقة، وموضوعها: مطالبة بتعويضات 46248 شيكل ومطالبة بأجور 
عمالية 2100 شيكل، وعماًل بأحكام المادة 62 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 
2 لسنة 2001 يتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك هذا 
اإلعالن بواسطة النشر أو إرسال محام عنكم، ويمكنك استالم نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها 

من قلم محكمة صلح بيت لحم وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريًا.
وعليه وتنفيذًا لقرار سعادة قاضي محكمة صلح بيت لحم الصادر بتاريخ 2017/10/9 في الدعوى 
المذك���ورة أع���اله المتضمن تبليغك في إح���دى الصحف المحلية جرى تبليغك حس���ب األصول 

والقانون.
فداء اللحام
رئيس قلم الحقوق/ محكمة بيت لحم

دولة فلسطين
السلطة القضائية

مذكرة دعوى
صادرة عن محكمة بداية نابلس بالقضية الحقوقية رقم 2017/500

إلى المدعى عليه: أسعد علي سعيد جودة ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
يقتض���ى حضورك إلى هذه المحكم���ة بتاريخ 2017/11/27 والتي أقامها عليك المدعي أش���رف 

جودت سعيد خليفة/ جنين بواسطة وكيلته المحامية مرام قراده وموضوعها دعوى عمالية.
ويمكن���ك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى رقم 2017/500 وعماًل بأحكام 
المادة 62 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإنه يقتضى عليك 
تقديم الئحة جوابية خالل مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك النشر وإذا لم تحضر أو ترسل 

وكياًل عنك تجري محاكمتك حضوريًا.
رئيس قلم حقوق محكمة بداية نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

التاريخ: 2017/10/17

تبليغ قرار صادر عن محكمة صلح نابلس بالدعوى الحقوقية رقم 2012/384
إلى المدعى عليهم: 1. بهية رش���يد بشير الظاهر و2. رأفت رجا أحمد سمارة و3. خالد رجا احمود 
س���مارة و4. محمد رجا احمود سمارة و5. ناهدة رجا احمود س���مارة و6. رئيسة رجا احمود سمارة 
و7. فايزة رجا احمود س���مارة و8. تغريد رجا احمود س���مارة و9. كوثر س���عيد عبد الله و10. لؤي 
فهمي احمود س���مارة و11. أيمن فهمي احمود سمارة و12. منهل فيصل فهمي احمود سمارة 
و13. اياد فهمي احمود سمارة و14. امال فهمي احمود سمارة وجميعهم من نابلس ومجهولي 

محل اإلقامة.
عماًل بقرار محكمة صلح نابلس بالدعوى الحقوقية رقم 2012/384 فقد تقرر تبليغكم قرار الحكم 
االس���تئنافي الصادر بالدعوى المذكورة أعاله والص���ادر بتاريخ 2017/9/26 أحكام المادة 20 من 
قانون األصول المحاكمات المدنية والتجارية والذي أقامها عليك باس���م فوزي احمود احمود من 
نابلس بواسطة وكيله األستاذ زايد عمران والمتضمن )قبول االستئناف موضوعًا وتعديل الحكم 
المس���تأنف ليصبح الحكم للجهة المدعية بتملك الحص���ص المباعة في قطع األراضي رقم 35 
ح���وض رقم 19 من أراضي بيت امرين ببدل المثل حي���ن الطلب 1111111 وعماًل بأحكام المادة 
186 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 2 لسنة 2001 وتعديالته وتضمين المدعى عليه 

الرسوم ومصاريف الدعوى وإلزامه بأتعاب المحاماة مبلغ 50 دينار أتعاب محاماة(.
رئيس قلم حقوق محكمة صلح نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي الخليل
الرقم: 356/ق/2016
التاريخ: 2017/10/16

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي الخليل
يعلن الطالع العموم أنه تقدم إلى هذه الدائرة الس���يد علي خالد ابراهيم نتش���ة بصفته 
الوكيل الخاص بموجب الوكالة الخاصة رق���م 2016/24073 بتاريخ 2016/11/30 الصادرة 

عن كاتب عدل نابلس.
وذلك لفتح معاملة بيع على قطعة األرض رقم 16 من حوض رقم 24 بموقع خلة بنات حاتم 

من أراضي دورا سجل 5ع صفحة 8.
فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة التس���جيل خالل مدة أقصاها 
عش���رة أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حسب 

األصول ووفقًا للقانون.

الحصص المباعةاسم الوكيلاسم الموكل

بشار وهاشم ابناء مسعود احمد 
شيخ ياسين

76761/200علي خالد ابراهيم نتشة

مدير دائرة تسجيل أراضي الخليل
غسان قباجة

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي رام الله 
رقم الملف: 109/ق/2017

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام الله 
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل اراضي رام الله سالمة موسى محمد أحمد وذلك 

بصفته الوكيل الدوري بموجب الوكالة الدورية رقم 2017/15248 عدل رام الله.
وذل���ك بمعاملة بيع عل���ى القطعة 81 حوض رقم 14 باب الهوى رقم الس���جل 2 � ع � ف 

من أراضي الرام.
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( 

سالمة موسى محمد أحمد يعقوب عادل يعقوب ادكيدك 
سالمة موسى محمد أحمد هبة عادل يعقوب ادكيدك  
سالمة موسى محمد أحمد هيا عادل يعقوب ادكيدك  
سالمة موسى محمد أحمد والء عادل يعقوب ادكيدك  
سالمة موسى محمد أحمد هديل عادل يعقوب ادكيدك 

دائرة تسجيل أراضي رام الله

دولة فلسطين
السلطة القضائية

2016/1342 حقوق
التاريخ: 2017/10/4

مذكرة دعوى
صادرة عن محكمة بداية نابلس بالقضية المدنية رقم 2016/1342

إلى المدعى عليه: جمال الدين حس���ين حسن الش���ولي � عصيرة الشمالية ومجهول محل اإلقامة 
حاليًا.

يقتضى حض���ورك إلى هذه المحكمة بتاريخ 2017/11/23 الس���اعة التاس���عة صباحًا للنظر في 
الدع���وى الحقوقية رقم 2016/1342، والتي أقامها عليك المدعي زياد حس���ين حس���ن ش���ولي، 
بواسطة وكيله المحامي سمير دويكات و/أو من ينيبه وموضوعها فسخ وابطال سندات تسجيل.

ويمكن���ك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل الدع���وى وعماًل بالمادة 62 من قانون 
أص���ول المحاكم���ات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 فإنه يقتض���ى عليكم تقديم الئحة 
جوابية خالل مدة خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغك النشر وإذا لم تحضر أو ترسل وكياًل عنك 

تجري محاكمتك حضوريًا.
رئيس قلم حقوق محكمة بداية نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة استئناف رام الله
تاريخ التحرير: 2017/9/26

مذكرة دعوى مستأنف عليه بالنشر
صادرة عن محكمة استئناف رام الله في الدعوى رقم  2017/446 استئناف حقوق

إلى المس���تأنف عليهم: 1. حسن أحمد صالح الخطيب/ سلفيت. 2. فيصل أحمد صالح الخطيب/ 
أريحا.

يقتضى حضوركم إلى محكمة اس���تئناف رام الله يوم الخميس 2017/11/2، الساعة 9:00 للنظر 
في دعوى استئناف حقوق رقم 2017/446 والتي أقامها عليكم المستأنف/ين فوزية صالح احمد 
الخطيب/ س���لفيت بواسطة المحامي فواز عادل مفضي المس���اعيد/ نابلس وموضوع االستئناف 

الطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى رقم 2009/63 والقاضي ب�:
المحكمة تقرر عدم قبول الدعوى وتضمين المدعي الرس���وم والمصاريف وخمسون دينار أردني 

بدل أتعاب محاماة.
ويج���وز لكم تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغكم بالنش���ر بإحدى 
الصحف المحلية عمال بالمادة 212 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 

.2001
واذا لم تحضروا او ترسلوا وكيال عنكم سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.

رئيس قلم محكمة استئناف رام الله

دولة فلسطين

ديوان قاضي القضاة

محكمة نابلس الشرعية التوثيقات
التاريخ: 1439/1/28هـ
وفق: 2017/10/18م

إعالن بيع حصص محجور عليه في قطعة أرض

صادر عن محكمة نابلس الشرعية التوثيقات
يعلن للعموم بأنه معروض للبيع عن طريق المزاد العلني حصص المحجور عليه جبر توفيق 
قاسم عبد الحق من بيت وزن في قطعة األرض رقم 19 من الحوض 7 موقع خلة حمدون من 
اراضي بيت وزن والبالغة 162,6 مترا مربعا من اصل 813 مترا مربعا مساحة األرض الكلية، 
فعلى من يرغب بالش���راء الحضور إلى هذه المحكمة الساعة العاشرة من صباح يوم الثالثاء 
2017/10/24، وم���ن ثم التوجه إلى رقبة األرض المش���ار إليها وذلك للمزاودة على حصص 
المحجور عليه المش���ار إليها، علمًا بأن هذا البيع موقوف النفاذ على موافقة سماحة قاضي 
القض���اة المحترم، وعليه جرى إعالن ذلك حس���ب األصول تحري���رًا 1439/1/28ه� الموافق 

2017/10/18م.
قاضي محكمة نابلس الشرعية التوثيقات
محمد قاسم عبد الله

ورشة في قلقيلية تناقش دليل التحويل 
الوطني لحماية األطفال من العنف

- "األيام": نظمـــت محافظة  قلقيليـــة 
قلقيليـــة ووزارة التنميـــة االجتماعيـــة 
التحويل  "لمناقشـــة دليل  ورشـــة عمل 
والتشـــبيك الوطني لحماية األطفال من 
العنف واإلســـاءة واإلهمال 2017"، وذلك 

في دار المحافظة أمس.
وشـــارك في الورشـــة حنان غشاش مدير 

دائرة النـــوع االجتماعي، ومحمد القرم مدير 
دائرة الطفولة في وزارة التنمية االجتماعية، 
وســـائد قزمار ممثل مؤسسة حماية الطفل، 
ومنسق شـــبكة حماية الطفولة أحمد بدران 

وأعضاء الشبكة في المحافظة.
القرم أهمية دليل نظام  واســـتعرض 
التحويل والتشـــبيك الوطني في حماية 

مشاركات في الورشة.

األطفـــال من العنف واإلســـاءة، مشـــيرًا 
إلى أن نظام التحويل منســـجم مع رؤية 
واتفاقية  االجتماعيـــة،  التنميـــة  وزارة 
حقوق الطفل الدولية والقوانين المحلية 
الســـارية، مضيفـــًا أن أي تعديالت على 
النظام سيتم التعامل معها حتى نهاية 

2017/12/31م.
مـــن جانبـــه، قـــدم قزمار اســـتعراضًا 
محوسبًا حول نظام التحويالت وأهميته، 
مضيفـــًا أنه يتم العمل على إدراج هيئة 
شـــؤون األســـرى والمحررين فـــي نظام 
التحويل الوطني لحماية األطفال األسرى 

من اإلساءة واإلهمال.
وناقـــش الحضـــور الدليـــل مـــن كافة 
جوانبه مستفيدين من تجاربهم السابقة 
فـــي شـــبكة حمايـــة الطفولـــة، وأوصى 
المرشـــدين  عدد  بزيـــادة  المشـــاركون 
الحكومية، ورفع مســـتوى  المدارس  في 
الوعـــي المجتمعـــي داخل المؤسســـات 
واألفراد بضرورة اإلبالغ عن الحاالت التي 
تهدد ســـالمة الطفل البدنية والنفسية، 
وضرورة االلتزام بما جاء به دليل التحويل 

والتشبيك الوطني.

مكتبة بلدية غزة تنظم أمسية شعرية 
غـــزة - "األيام": نظمت المكتبة العامة التابعة لبلدية غزة أمســـية شـــعرية بعنوان 
"ثقافة وصمود" بمشاركة مجموعة من الشعراء واألدباء الشباب ضمن جهودها لتعزيز 

الواقع الثقافي في المدينة ودعم الموهوبين والمبدعين الشباب.
وشارك في األمســـية الشـــعراء: حازم البحيصي، ونور اللوح، ومحمود سعيد، ورحاب 
كنعان، وأســـامة نصار، وغصون زنـــداح، باإلضافة إلى أحمد القرينـــاوي، وأريج ماضي، 

وكفاح الغصين.
وألقى الشعراء خالل األمســـية قصائد شعرية حملت في طياتها معاني وطنية تبرز 

الهوية الثقافية للشعب الفلسطيني وتغرس حب االنتماء لفلسطين.
وفـــي الســـياق ذاته، نظمـــت المكتبـــة العامة بالتعـــاون مع فريق حراك الشـــبابي 
االجتماعـــي يوم عمل تطوعيا في قاعات المكتبة بهدف تعريف المواطنين بالخدمات 

التي تقدمها المكتبة وتشجيع القراءة لدى الشباب.
وأطلق المشـــاركون وســـم )هشـــتاغ( بعنوان #مكتبنا_2020، بهدف تشجيع إقبال 

المواطنين على المكتبة وتعزيز ثقافة القراءة وارتياد المكتبات العامة.

صيدم يستضيف الطالبة 
تولين عصفور ويكّرمها

رام الله - "األيام": اســـتضاف وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، 
بمكتبه، امس، الطالبة تولين عصفور، والتي تعرضت للدهس من قبل مستوطن 
هي وصديقتها أثناء عودتهما من الروضة؛ األمر الذي تسبب لها بارتجاج في 

الدماغ وتعطل في وظائفها الحيوية.
وقـــد التحقت الطالبـــة عصفور بإحـــدى المدارس الخاصـــة بالعالج النطقي 
واللغوي وهي في الصف الثالث األساسي، وهي بحاجة لتأهيل وتدخل يشمل 

عالج النطق واللغة وتدخل حركي ووظيفي ومتابعة لدى طبيب األعصاب.
بـــدوره، قّدم صيدم للطالبـــة عصفور جهاز "آيباد" وحقيبة مدرســـية، وأكد 
علـــى متابعة موضوع عالجهـــا وتبني تكاليف تعليمها في المدرســـة، وذلك 
بالتنســـيق مع الجهات ذات العالقة وبأسرع ما يمكن.   وحضر اللقاء مدير عام 
العالقات الدولية والعامة نديم مخالفة ومدير تربية رام والبيرة باسم عريقات 

والقائم بأعمال مدير العالقات الدولية والعامة نيفين مصلح ووالدا الطالبة.

مجدالني: المصالحة شأن فلسطيني داخلي 
رام اللـــه - "وفـــا": أطلع عضـــو اللجنـــة التنفيذية لمنظمـــة التحرير 
الفلســـطينية أحمد مجدالني، ســـفير سويسرا لدى فلســـطين جوليان 

ثوني، أمس، على آخر التطورات السياسية، والمصالحة الوطنية.
وقال مجدالني لدى استقباله السفير، إن ما اسمته حكومة االحتالل 
بالشــــروط الســــبعة للتفاوض مع القيــــادة، تدخل وقح في الشــــؤون 
الداخلية الفلسطينية، متســــائاًل: عن أي مفاوضات يتحدث نتنياهو 
الذي يضع كل العراقيل أمام أي تسوية، ويقتل باالستيطان المستمر 

حل الدولتين.
وأضاف: المصالحة شـــأن داخلي فلســـطيني، واالحتـــالل هو المحرض 

بتمويل من مجموعة االتصاالت

»القدس المفتوحة«: انتهاء تشطيب 
المرحلة الثانية من مبنى قلقيلية

قلقيلية - "األيام": احتفلـــت جامعة القدس المفتوحة 
امـــس، باالنتهـــاء مـــن تشـــطيب المرحلـــة الثانية من 
مبنـــى الفرع بقلقيلية، والذي مولـــت مجموعة االتصاالت 

الفلسطينية جزءًا منه.
وحضر االحتفـــال رئيس مجلس أمنـــاء الجامعة عدنان 
ســـمارة، ورئيس الجامعة د. يونس عمـــرو، ووزير الحكم 
المحلي د. حســـين األعرج، والمحافظ اللـــواء رافع رواجبة 
والرئيـــس التنفيذي لمجموعة االتصاالت الفلســـطينية 
عمار العكر، ورئيس البلدية د. هاشـــم المصري، وممثلي 

عدد من المؤسسات الحكومية واالهلية.
وقال اللواء رواجبة: نحتفل اليـــوم بإنجاز هذه المرحلة 
الهامة والتي لها مردودها اإليجابي على الرقي بالتعليم 
وجودتـــه، لجامعـــة أصـــرت أن تكون رســـالتها وطن في 

جامعة وجامعة في وطن".
من جانبه، قال ســـمارة، إن الجامعـــة تولى إنهاء مبنى 
قلقيلية أولية كبيرة واليوم نحتفل بافتتاح هذا المبنى، 

وسنواصل بناء فروع القدس المفتوحة المملوكة في كافة 
المحافظات.

وفـــي كلمته قـــال العكـــر إن مجموعـــة االتصاالت هي 
شـــريكة اســـتراتيجية للقدس المفتوحة فـــي مختلف 
المحافظات، ونحن شـــركاء لكافة الجامعات الفلسطينية 
في الوطن ، فنحن ندعم إرســـال الباحثين إلكمال رســـالة 
الدكتورة مـــن خالل برنامج إيفاد الذي وقعناه باالمس مع 
جامعة بيرزيت الن التعليم هو أســـاس بناء المجتمع وهو 
القوة الرئيســـية والســـالح األعظم الذي نمتلكه كشعب 
فلســـطيني، وكذلك نقـــدم كل عام 550 منحة دراســـية 
داخل الجامعات الفلسطينية، ونحن نصل أكثر من 2000 
مدرسة حكومة باإلنترنت لدعم تطوير عملية التعليم عبر 
برنامـــج ابجد نت، وكذلك نحن ندعم الرقمنة في التعليم 
بتحويـــل المناهج إلى الكترونيـــة، موضحًا أن االتصاالت 

ستواصل دعم التعليم في فلسطين. 
وفي ختام االحتفال تم تكريم مجموعة االتصاالت.

المشاركون في االحتفال.

الشرطة والنيابة 
تحققان بظروف وفاة 

طفلة من عبوين
رام الله - "األيـــام": أعلن المتحدث 
باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، 
مساء أمس، عن وصول الطفلة مارية 
عثمان )6 ســـنوات( من قرية عبوين، 
شـــمال شـــرقي محافظـــة رام اللـــه 
والبيرة، متوفية إلى مجمع فلسطين 

الطبي في مدينة رام الله.
وذكر أن الشـــرطة والنيابة باشرتا 
الوفاة  التحقيـــق لمعرفـــة ظـــروف 

وأسبابها.

والمســـتفيد من حالة االنقســـام، 
والوحـــدة الفلســـطينية مطلـــب 
يوجد  وال  فلسطيني،  استراتيجي 
دولة فـــي العالم تطلـــب اعتراف 
حزب سياســـي بها، االعتراف يتم 

بين دول.
وأشـــار إلى أن حكومة نتنياهو 
تخترق االتفاقات الموقعة يوميًا، 
وتعتدي على مؤسسات اإلعالمية، 
وتستمر بالتحريض على القيادة، 
مـــا يتطلب تدخـــال دوليـــا عاجال 

لوقف هذه االنتهاكات.


