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تنويه
سقط سهوًا في إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس والخاص بالسيدة عائشة حسن عبد 
الله ياس���ين والمنش���ور يوم 2017/10/18 ان القطعة 228 حوض 69 من أراضي عصيرة الشمالية، 

والصحيح من أراضي طلوزة. لذا اقتضى التنويه.

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم: 4886/ج/2017
التاريخ: 2017/11/20

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد/ة حنان صالح س���ليمان 
حس���ين وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رق���م 2017/6746 عدل طولكرم 
بتاريخ 2017/10/16 والمعطوفة على الوكالة العامة رقم 2016/10061 عدل طولكرم بتاريخ 
2016/12/26 والعامة رقم س���جل 18/صفحة 2017/1200 س���فارة دولة فلسطين � القاهرة 
بتاريخ 2017/4/11 والعامة رقم 2017/5061076 منظمة التحرير الفلس���طينية � واشنطن 
بتاريخ 2017/6/16 والعامة رقم 50622125 منظمة التحرير الفلسطينية � واشنطن بتاريخ 
2017/6/22 والعامة رقم 40922058 بعثة منظمة التحرير الفلس���طينية � واشنطن بتاريخ 

2017/9/22 والخاصة رقم 1684/2017/12752 عدل نابلس بتاريخ 2017/8/23
بمعاملة بيع على القطعة رقم 47 من الحوض 2 من أراضي برقا.

فم���ن 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   اسم الموكل )المالك(   

)جمال وليلى( أبناء محمد صالح الحجي          حنان صالح سليمان حسين
و)خالد ومحمد( أبناء وليد محمد الحجي

 وتهاني عمر محمد الحكيم ونهى
 جميل محمود سعيد ومحمد محمد

 أحمد الدليل و)رامي وريم( 
ابناء محمد محمد الدليل 

دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 4893/ج/2017
التاريخ: 2017/11/20

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد/ة ختام جبر شاكر دويكات 
بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 1707/2017/17394 بتاريخ 2017/11/19 

عدل نابلس
بمعاملة بيع على القطعة رقم 517 من الحوض 3 من أراضي روجيب.

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 السير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
اسم الموكل )المالك(         الوكيل  

ختام جبر شاكر دويكات ماهر صالح مصطفى هندومي 
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 4880/ج/2017
التاريخ: 2017/11/20

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد/ شريدة عاهد عبد الشريدة 
وذل���ك بصفة وكيال خاص���ا بموجب الوكالة الخاصة رق���م 1673/2017/10676 عدل نابلس 

بتاريخ 2017/7/25
بمعاملة بيع على القطعة رقم 15 من الحوض 61 من أراضي طلوزة.

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(   

شريدة عاهد عبد الشريدة بشرى أديب محمود محمود  
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 4879/ج/2017
التاريخ: 2017/11/20

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد/ة أنيسة سليمان أمين حوح 
بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 1707/2017/17451 بتاريخ 2017/11/19 

عدل نابلس.
بمعاملة بيع على القطعة رقم 50 من الحوض 42 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   اسم الموكل )المالك(  

أنيسة سليمان أمين حوح محمد سليمان محمد ياسين  
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 4865/ج/2017
التاريخ: 2017/11/19

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعل���ن للعم���وم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد نضال حامد موس���ى 
الحمادن���ة وذلك بصفة وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 1707/2017/17397 عدل 

نابلس بتاريخ 2017/11/19
بمعاملة بيع القطعة 10 من الحوض 23 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   اسم الموكل )المالك(  

نضال حامد موسى الحمادنة عريفة بنت عبد الرحمن حسن الحمادنة 
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 4488+4887/ج/2017
التاريخ: 2017/11/20

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد/ة نوال طاهر حس���ين 
صوالحة وعثمان أحمد محمد صوالحة بصفته وكيال عامًا بموجب الوكالة العامة رقم س���جل 
842/صفحة 2009/38 بتاريخ 2009/4/7 س���فارة فلس���طين/ عمان ووكي���ال خاصا بموجب 
الوكالة الخاصة رقم س ف 2008/785 بتاريخ 2008/7/9 مكتب رعاية شؤون الفلسطينيين/ 

الكويت
بمعاملة بيع على 

الحوض القطعة  
30  40
30  21

من أراضي عصيرة الشمالية
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.
الوكيل اسم الموكل )المالك(  

نوال طاهر حسين صوالحة فاطمة محمد أحمد الصوالحة 
وعثمان أحمد محمد صوالحة نصوح أحمد محمد صوالحة  

دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية نابلس
دائرة التنفيذ

الرقم: 2017/3827
التاريخ: 2017/9/10

ورقة إخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس

بالدعوى التنفيذية رقم 2017/3827
إلى المحكوم عليه: شادي سليم خليل حمامي نابلس المخفية عمارة أبو العز العامودي قرب وزارة 

الصحة ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
يجب عليك أن تؤدي في ظرف أسبوعين اعتبارًا من تاريخ تبلغك ورقة اإلخبار التنفيذي هذه في 
ه���ذا العدد بالقرار المنفذ الصادر في القضية التنفيذي���ة رقم 2017/3827 دائرة تنفيذ نابلس 
وموضوعها مطالبة مالية بمبلغ 3000 شيكل بموجب كمبيالة لصالح المحكوم له عارف سعيد عبد 
الس���تار معاني، وإذا انقضت هذه المدة فس���تضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم حسب األصول 

والقانون بحقك.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي رام الله
رقم الملف : 2351/ج/2017

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام الله 
يعلن للعموم أنه تقدم لدائرة تس���جيل اراضي رام الله السيد عيسى حسين محمود مشني 
وذلك بصفته وكي���ال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 3865 تاريخ 2017/7/24 والس���يد 
اياد نجاح عبد الهادي صرمة بصفته وكيل خاص بموجب الوكالة الخاصة رقم 2017/3307 

بتاريخ 2017/2/14 
الصادرة عن كاتب عدل رام الله

وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 43 حوض رقم 18 وادي ادريس من أراضي دير دبوان.
 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 حس���ب األصول 

ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل  اسم الموكل )المالك(   

سعدي يوسف علي المناصرة 
عيسى حسين محمود مشني أسعد يوسف علي المناصرة  

فاطمة يوسف علي المناصرة
اياد نجاح عبد الهادي صرمة نعام يوسف علي المناصرة  

دائرة تسجيل أراضي رام الله

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح نابلس
الرقم : 2016/1927

مذكرة دعوى

صادرة عن محكمة صلح نابلس بالقضية الحقوقية رقم 2016/1927
إلى المدعى عليه: خالد "محمد سعيد" محمد عتيلي من نابلس ومجهول محل اإلقامة حاليًا.

يقتضى حض���ورك إلى محكمة صلح نابلس يوم 2017/12/13 الس���اعة التاس���عة صباحًا للنظر 
بالدع���وى الحقوقية المرقومة أعاله والتي أقامها عليك غس���ان وليد احمد ش���كعة بصفته مالك 
محطة الشكعة للمحروقات بواسطة وكيله األستاذ محمد سقف الحيط وموضوعها مطالبة مالية.
ويمكن���ك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على تفاصي���ل الدعوى وعماًل بالمادة 62 من قانون 
أص���ول المحاكم���ات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 فإنه يقتضى علي���ك تقديم الئحة 
جوابية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك النشر وإذا لم تحضر أو ترسل وكياًل عنك تجري 

محاكمتك حضوريًا.
رئيس قلم محكمة صلح نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية طولكرم
الرقم: 2017/990 حقوق 
التاريخ: 2017/11/19

مذكرة دعوى مدعى عليه
صادرة عن محكمة بداية طولكرم بالقضية الحقوقية رقم 2017/990

إلى المدعى عليه: سعيد عبد الرحيم حسن حطاب طولكرم - كفر صور بصفته الشخصية وبصفته 
م���ن وباإلضافة لورثة وتركة المرحومة وداد عبد الرحيم حس���ن حط���اب وبصفته واضعًا يده على 

التركة ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
يقتضى حضورك إلى محكمة بداية طولكرم يوم الخميس الموافق 2017/12/24 الساعة التاسعة 
صباحًا للنظر في الدع���وى الحقوقية رقم 2017/990 محكمة بداية طولكرم وموضوعها "المطالبة 
بمبلغ 16700 دينار اردني" والتي أقامها عليك المدعي س���امر "محمد تركي" عزيز زغبي بواسطة 

وكيله المحامي حسام حطاب.
لذا يمكن حضورك إلى هذه المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى، وعماًل بالمادة 62 من قانون 
أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإنه يقتضى عليك الحضور إلى محكمة 
بداية طولكرم لتقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبلغك بالنش���ر وإذا لم 

تحضر أو ترسل وكياًل عنك تجري محاكمتك حضوريًا.
رئيس قلم حقوق محكمة بداية طولكرم
طارق حمدان

لدى محكمة بداية طولكرم الموقرة  مدني رقم 2017/990
المدعي: سامر "محمد تركي" عزيز زغبي/ جنين/ هوية رقم 951203554 وسط البلد.

وكالؤه المحامون حسام حطاب و/أو بيسان أبو شمعة
المدعى عليهما: 1� س���عيد عبد الرحيم حس���ن حطاب بصفته الشخصية وبصفته من وباإلضافة 

لورثة وتركة المرحومة وداد عبد الرحيم حسن حطاب وبصفته واضعًا يده على التركة.
2� حطاب فهمي عبد الرحيم حطاب بصفته الشخصية وبصفته كان وكياًل عامًا عن المرحومة وداد 

عبد الرحيم حسن حطاب حتى وفاتها. وكالهما من كفر صور/ طولكرم.
موضوع الدعوى: المطالبة بمبلغ 16700 دينار أردني.

الئحة وأسباب الدعوى
1� اتفق المدعي مع المدعى عليه الثاني على أن يقوم بشراء ما مساحته 517 متر مربع من حصة 
موكلته وداد عبد الرحيم حس���ن حطاب اإلرثية بموجب الوكالة العامة 2016/9614 والتي ورثتها 
عن شقيقتها المرحومة سورية عبد الرحيم حسن حطاب بموجب حصر اإلرث رقم 448/121/255 
الص���ادرة عن محكمة طولكرم الش���رعية بتاري���خ 2012/11/5 والتي الت لالخي���رة ارثا من زوجها 
المرح���وم محمود خليل محمود بدي���ر بموجب حجة حصر االرث رقم وذل���ك بموجب اتفاقية بيع 
موقع���ة بين الطرفين بتاري���خ 2016/12/10 وذلك في قطعة األرض رق���م 2 حوض 8473 موقع 
الم���روج من أراضي فرعون/ طولكرم ويرفق المدعي نس���خة عن ه���ذه االتفاقية ويعتبرها جزءًا ال 

يتجزأ من الئحة الدعوى.
2� تضمنت االتفاقية المشار إليها في البند األول أعاله إلزام المدعى عليه الثاني بإنهاء معامالت 
نقل اإلرث خالل 3 شهور من تاريخ االتفاقية والتنازل عن قطعة األرض الموصوفة أعاله للمشتري 
في الموقع الرس���مي، إاّل أنه وبتاريخ 2017/1/5 توفي���ت المرحومة وداد المذكورة وألغيت الوكالة 

العامة الخاصة بالمدعى عليه الثاني حكمًا.
3� المدعي طالب الجهة المدعى عليها بضرورة تس���جيل الحصص المباعة بموجب االتفاقية على 
اس���مه في الموقع الرس���مي إاّل أن الجهة المدعى عليها ممتنعة، وطالبها أيضًا بعد ذلك بضرورة 

إعادة المبلغ المدفوع للجهة المدعى عليها إاّل أنها أيضًا رفضت دون مبرر قانوني سليم.
4� المدعى علي���ه األول هو الوريث الوحيد للمرحومة وداد المذكورة بموجب حجة حصر اإلرث رقم 

116/146/293 الصادرة عن محكمة شرعية طولكرم ويضع يده على كامل تركتها.
5� إن ذمة المدعى عليهم مشغولة للمدعي بمبلغ 11700 دينار اردني وهي ثمن األرض المدفوع 

باإلضافة ل�5000 دينار اردني قيمة الشرط الجزائي.
6� محكم���ة بداية طولكرم الموقرة صاحب���ة الصالحية واالختصاص في نظر ه���ذه الدعوى نظرًا 

للقيمة ومكان إقامة األطراف موقع العقار.
7� الطل���ب: 1� يلتمس المدعي تبليغ الجهة المدعى عليها بالئح���ة الدعوى والمرفقات وتعيين 

جلسة لنظر هذه الدعوى وتبليغ األطراف بموعدها.
2� غب الثبوت الحكم بالمدعى عليهما بدفع المبلغ المدعى به والبالغ 16700 دينار اردني والرسوم 

والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد التام.
مع االحترام

وكالء المدعي
المحامي
حسام حطاب وبيسان أبو شمعة

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية طولكرم
الرقم: 2017/989 حقوق 
التاريخ: 2017/11/19

مذكرة دعوى مدعى عليه
صادرة عن محكمة بداية طولكرم بالقضية الحقوقية رقم 2017/989

إلى المدعى عليه : س���عيد عبد الرحيم حس���ن حطاب بصفته الشخصية وبصفته من وباإلضافة 
لورثة وتركة المرحومة وداد عبد الرحيم حس���ن حطاب وبصفت���ه واضعًا يده على التركة من كفر 

صور/ طولكرم ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
يقتضى حضور ممثل عنك إلى محكمة بداية طولكرم يوم 2017/12/24 الس���اعة التاسعة صباحًا 
للنظ���ر في الدعوى الحقوقية رقم 2017/989 محكمة بداي���ة طولكرم وموضوعها "المطالبة بمبلغ 
35000 دينار اردني" والتي أقامها عليك المدعي سامر "محمد تركي" عزيز زغبي من جنين وسط 

البلد بواسطة وكالئه المحامين حسام حطاب و/أو بيسان ابو شمعة.
لذا يمكنك الحضور إلى هذه المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى، وعماًل بالمادة 62 من قانون 
أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإنه يقتضى عليك الحضور إلى محكمة 
بداية طولكرم لتقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبلغك بالنش���ر وإذا لم 

تحضر أو ترسل وكياًل عنك تجري محاكمتك حضوريًا.
رئيس قلم حقوق محكمة بداية طولكرم
طارق حمدان

 لدى محكمة بداية طولكرم الموقرة  مدني رقم 2017/989
المدعي: سامر "محمد تركي" عزيز زغبي/ جنين/ هوية رقم 951203554 وسط البلد.

وكالؤه المحامون حسام حطاب و/أو بيسان أبو شمعة
المدعى عليهما: 1� س���عيد عبد الرحيم حس���ن حطاب بصفته الشخصية وبصفته من وباإلضافة 

لورثة وتركة المرحومة وداد عبد الرحيم حسن حطاب وبصفته واضعًا يده على التركة.
2� حطاب فهمي عبد الرحيم حطاب بصفته الشخصية وبصفته كان وكياًل عامًا عن المرحومة وداد 

عبد الرحيم حسن حطاب حتى وفاتها. وكالهما من كفر صور/ طولكرم.
موضوع الدعوى: المطالبة بمبلغ 35000 دينار أردني.

الئحة وأسباب الدعوى
1� اتفق المدعي مع المدعى عليه الثاني على أن يقوم بشراء ما مساحته 1328 متر مربع من حصة 
موكلته وداد عبد الرحيم حس���ن حطاب اإلرثية بموجب الوكالة العامة 2016/9614 والتي ورثتها 
عن شقيقتها المرحومة سورية عبد الرحيم حسن حطاب بموجب حصر اإلرث رقم 448/121/255 
الصادرة ع���ن محكمة طولكرم الش���رعية بتاريخ 2012/11/5 وذلك بموج���ب اتفاقية بيع موقعة 
بي���ن الطرفين بتاريخ 2016/12/10 وذل���ك في قطعة األرض رقم 2 ح���وض 8473 موقع المروج 
من أراضي فرعون/ طولكرم ويرفق المدعي نس���خة عن هذه االتفاقية ويعتبرها جزءًا ال يتجزأ من 

الئحة الدعوى.
2� تضمنت االتفاقية المشار إليها في البند األول أعاله إلزام المدعى عليه الثاني بإنهاء معامالت 
نقل اإلرث خالل 3 شهور من تاريخ االتفاقية والتنازل عن قطعة األرض الموصوفة أعاله للمشتري 
في الموقع الرس���مي، إاّل أنه وبتاريخ 2017/1/5 توفي���ت المرحومة وداد المذكورة وألغيت الوكالة 

العامة الخاصة بالمدعى عليه الثاني حكمًا.
3� المدعي طالب الجهة المدعى عليها بضرورة تس���جيل الحصص المباعة بموجب االتفاقية على 
اس���مه في الموقع الرس���مي إاّل أن الجهة المدعى عليها ممتنعة، وطالبها أيضًا بعد ذلك بضرورة 

إعادة المبلغ المدفوع للجهة المدعى عليها إاّل أنها أيضًا رفضت دون مبرر قانوني سليم.
4� المدعى علي���ه األول هو الوريث الوحيد للمرحومة وداد المذكورة بموجب حجة حصر اإلرث رقم 

116/146/293 الصادرة عن محكمة شرعية طولكرم ويضع يده على كامل تركتها.
5� إن ذمة المدعى عليهم مشغولة للمدعي بمبلغ 30000 دينار اردني وهي ثمن األرض المدفوع 

باإلضافة ل�5000 دينار اردني قيمة الشرط الجزائي.
6� محكم���ة بداية طولكرم الموقرة صاحب���ة الصالحية واالختصاص في نظر ه���ذه الدعوى نظرًا 

للقيمة ومكان إقامة األطراف موقع العقار.
7� الطل���ب: 1� يلتمس المدعي تبليغ الجهة المدعى عليها بالئح���ة الدعوى والمرفقات وتعيين 

جلسة لنظر هذه الدعوى وتبليغ األطراف بموعدها.
2� غب الثبوت الحكم بالمدعى عليهما بدفع المبلغ المدعى به والبالغ 35000 دينار اردني والرسوم 

والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد التام.
مع االحترام

وكالء المدعي
المحامي
حسام حطاب وبيسان أبو شمعة

تصميم المتحف الفلسطيني يفوز 
بجائزة مهرجان العمارة العالمي 2017

رام الله - "األي���ام": فاز تصميم مبنى المتحف الفلس���طيني 
بجائ���زة مهرجان العمارة العالمي للع���ام 2017 عن فئة الثقافة 
- المبان���ي الُمكتمل���ة، ليض���اف ه���ذا اإلنجاز إلى سلس���لة من 
التكريم���ات والجوائز التي حظي بها مبنى المتحف المميز منذ 

اكتماله وحتى اآلن.
وحظي المتحف بهذا الفوز بعد تنافسه ضمن فئة الثقافة – 

المباني الُمتكلمة، بين 14 مبنًى لمشاريع ثقافية حول العالم.
وش���ملت القائمة القصيرة مش���اريع معمارية عالمية مميزة 
مثل: مسرح تارا في بريطانيا، ومركز مليحة األثري في الشارقة، 
 ASB  في الصين، ومس���رح  Zhao Hua Xi Shi Living ومتحف
Waterfront ف���ي نيوزلندا، ومتحف نانت للفنون في فرنس���ا 

وغيرها.
ويعتبر مهرجان العمارة العالمي، واحدًا من أهم المهرجانات 
العالمي���ة في مجال الهندس���ة المعمارية من���ذ انطالقه العام 
2018، وتنافس في نس���خته األخيرة التي عقدت في برلين 500 

مشروع معماري من أنحاء العالم ضمن 32 فئة. 
وعّب���رت زين���ة جردانة رئيس���ة لجنة المتحف الفلس���طيني 
ف���ي مؤسس���ة التعاون عن فخره���ا بحصول تصمي���م المتحف 
الفلس���طيني على هذه الجائزة الرفيعة ومنافس���ته لمش���اريع 
معمارية مهمة ح���ول العالم، مضيفة إن هذا التكريم يعزز من 

مكانة المتحف واسمه ودوره على صعيد عالمي. 
م���ن الجدي���ر ذك���ره أن مبنى المتح���ف الفلس���طيني قد تم 
تصميمه م���ن قبل المكتب المعم���اري اإليرلندي هينغان بينغ 
بعد فوزه بمسابقة دولية للتصميم المعماري أطلقتها مؤسسة 

التعاون سنة 2011.
ويتميز تصميم المتحف ببس���اطة الط���رح المعماري وأناقته 
حيث عم���ل على دم���ج البناء م���ع محيطه الطبيع���ي، من خالل 
محاكات���ه للمدرجات الطبيعي���ة )السناس���ل( التقليدية التي 

تتميز بها الجبال الفلسطينية. 
وكان مبن���ى المتح���ف قد فاز ه���ذا العام بجائ���زة "الرئيس" 
م���ن المعهد الملكي اإليرلندي للعم���ارة، كما حصل مؤخرًا على 
الش���هادة الذهبي���ة للريادة ف���ي تصميمات الطاق���ة والبيئة 
)LEED( م���ن المجل���س األميركي لألبنية الخضراء، وش���ارك في 
مع���رض "متاحف حديثة: نوايا وتوقعات وتحديات" في متحف 

الفن والتاريخ في جنيف. 
من ناحيته أش���ار د. محمود هواري مدير المتحف، إلى أهمية 
هذا التقدير العالمي والذي يرفع من طموح المتحف ومس���توى 
عمله ليرتقي دومًا إل���ى العالمية، ليس فقط من ناحية العمارة 
والبناء، بل في نقل الرواية الفلسطينية، وتعزيز مكانة فلسطين 

الثقافية. 

جامعة القدس والشرطة السياحية توقعان اتفاقية تعاون
القدس - "األيام": وقع رئيس جامعة القدس د. عماد أبو 
كش���ك مع مدير ادراة الشرطة الس���ياحية واالثار العقيد 
د. حس���ن الجمل ممثال عن اللواء ح���ازم عطاالله مدير عام 
الشرطة الملحق األول بشأن مذكرة التعاون، والتي تهدف 
لتعزيز التعاون المش���ترك في العديد من المجاالت التي 
تعن���ى بالحفاظ على الم���وروث الحض���اري والتراثي في 

فلسطين.
وتن���ص االتفاقي���ة، الت���ي وقع���ت في ح���رم الجامعة 
الرئيس، على التبادل المعرف���ي والثقافي والتكنولوجي 
والبرام���ج االكاديمي���ة والتدريبي���ة، إضافة ال���ى تبادل 
الدراسات واالحصائيات واالنشطة المختلفة، واالستفادة 
المتبادلة من البنية التحتية واالدارية والفنية المتوفرة 
لدى الطرفين في مج���ال التدريب وصقل المهارات وبناء 

القدرات.
وتش���ير االتفاقية الى ضرورة توعية الجمهور بأهمية 
هذا الموروث من خالل عدة مش���اريع نوعية تس���تهدف 

خدمة المجتمع والتعاون في النشر العلمي.
وأكد د. ابو كشك ان الجامعة تعتمد في فلسفتها على 

الحف���اظ على الموروث الحض���اري والتراثي من خالل عمل 
ش���راكات مع جميع المؤسس���ات ذات االختصاص، ودمج 
العمل األكاديمي بأرض الواقع لتتوارثه االجيال القادمة.

وأشاد د. ابو كشك، بهذه االتفاقية التي تعتبر ريادية 
وسباقة في تسليط الضوء على هذا الموروث الذي يعتبر 
ج���زءا ال يتجزأ من الموروث العالمي، مش���يرا الى ان دولة 
فلسطين تحتوي على أكثر من 12 الف موقع ومعلم اثري، 
حيث تعمل جامعة الق���دس جاهدة الظهارها وحمايتها 

وخاصة الموجودة منها في مدينة القدس.
ب���دوره أكد العقي���د د. الجم���ل على مب���دأ تعزيز لغة 
الشراكة بين القطاع االكاديمي والقطاع االمني وذلك من 
خالل مبدأ المسؤولية المجتمعية على صعيد المؤسسات 
واالفراد من خالل التدري���ب والتأهيل والتطوير في كافة 
المجاالت، مشيرا الى ان االمن ال يتحقق اال من خالل تعزيز 
مبدأ الش���راكة المجتمعية مع كافة مؤسس���ات وقطاعات 
الوط���ن لتحقي���ق اقص���ى دراج���ات المنظوم���ة االمنية 
المطلوبة، معربًا عن فخره الكبير بهذا التعاون والتطور ما 

بين المؤسستين في خدمة الوطن.

وزير األوقاف يستقبل عضو 
الكنيست طلب الصانع

رام الله - وفا: اس���تقبل وزير األوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، امس، 
عضو الكنيست اإلسرائيلي، رئيس الحزب الديمقراطي العربي، طلب الصانع، وذلك من 
أجل تعزيز التعاون المش���ترك بين الجانبين، واكتس���اب الخبرة فيما يتعلق بالتعليم 

الشرعي والزكاة وتحفيظ القرآن الكريم وتعزيز اللقاءات الدورية المشتركة.
واستعرض ادعيس دور الوزارة في بناء المجتمع القوي والمتحضر من خالل سياستها 
التي تظهر من خالل خطابها الديني المعتدل البعيد عن التطرف والهادف الى نش���ر 

السالم والعدل والمحبة.
وقدم ش���رحا مفصال عن عمل ال���وزارة ودوائرها المختلفة، والظ���روف واألحوال التي 
تعمل بها في ظل الوضع القائم وحالة عدم الس���الم واالستقرار التي تمر بها المنطقة، 
مس���تعرضا ما تمر به مدينة القدس والمس���جد األقصى والمدن الفلس���طينية بشكل 
عام وما يالقيه المواطنون من صعوبة التواصل بين المدن والقرى، مش���يدا برباط أهلنا 
بالداخل المحتل الدائم والمتواصل في المسجد األقصى المبارك ودفاعهم عنه في ظل 

تمادي االحتالل بمخططاته الرامية لتهويد المسجد االقصى.
ب���دوره، اكد الصانع على اهمية اللقاء، وبرس���الة الوزارة وعمله���ا الدؤوب في تطوير 
ودعم المؤسسات الدينية والتعليمية وصندوق الزكاة، معتبرا ان هذه الزيارة ستعمل 
على بث روح العمل المشترك ووضع خطة استراتيجية وتنفيذها في أسرع وقت ممكن.

النائب العام ونقابة المحامين يؤكدان 
عدم المساس بأسس منظومة العدالة

رام الل���ه - "األي���ام": أك���د النائب الع���ام د. أحمد براك، 
ومجلس نقاب���ة المحامين، أن القانون األساس���ي وقانون 
الس���لطة القضائية هو الفيصل في إنجاز وحدة العدالة 
بين قط���اع غزة والضف���ة الغربية كأس���اس ناظم إلنهاء 
االنقس���ام، وأنه ال يمكن المس���اس باألس���س التي قامت 

عليها منظومة العدالة قبل ظهور االنقسام.
جاء ذلك خالل لقاء جرى أمس، بمقر نقابة المحامين في 

غزة، لبحث إنجاز وحدة قطاع العدالة.
وحضر اللق���اء صافي الدحدوح نائ���ب نقيب المحامين 
وزياد النجار أمين س���ر نقاب���ة المحامين وعلي الدن أمين 
الصندوق وكل من أعضاء المجلس رنا الحداد وعبدالعزيز 
الغالييني وشعبان الجرجير كما كان برفقة النائب العام 

وكيل النيابة العامة عالء الشرافي.
ودع���ا د. براك نقابة المحامي���ن للعب دور كبير في دفع 
عجلة إنجاز المصالحة خاصة في قطاع العدالة بعد ان مزق 

االنقسام نسيج الوحدة في أجهزة العدالة معربا عن أمله 
ف���ي إتمام وحدة منظومة العدالة دون أي معيقات خاصة 
أن ه���ذا القطاع يحت���اج لوقت حتى يتم إتم���ام وحدته 

حسب األصول القانونية.
وقدم مجلس نقابة المحامين تجربة المحامين في قطاع 
غزة مع المحاكم والنياب���ة العامة في غزة واألجهزة التي 
تم إنش���اؤها بعد أن تم فرض االنقسام وسيطرة حماس 
على قطاع غزة وفرض جهاز عدالة تم تشكيله من الكوادر 

المحسوبين على اللون السياسي الواحد.
واس���تعرض الجانبان مفصال الوضع القانوني في قطاع 
غزة وآليات وحلول المش���اكل الناجمة عن االنقس���ام كما 

استعرض كل طرف موقفة وتصوراته للمرحلة المقبلة.
وأك���د النائب الع���ام أن الش���راكة الدائمة بي���ن نقابة 
المحامي���ن والنيابة العامة س���وف تبقى م���ن أجل دعم 

سيادة القانون وبناء مؤسسات الوطن.

"القدس المفتوحة" تكّرم كلية غرناطة 
واتحاد الشبيبة االشتراكية العربي

رام الل���ه - "األي���ام": ك���ّرم رئيس مجلس أمن���اء جامعة 
الق���دس المفتوحة عدنان س���مارة، ورئي���س الجامعة د. 
يون���س عمرو، أمس، عميد كلي���ة غرناطة د. طه أمارة على 
جهوده في إيص���ال خدمات الجامع���ة التعليمية لطلبة 

مناطق الداخل الفلسطيني.
كما كّرما نائب رئيس مجلس الطلبة القطري في "القدس 
المفتوح���ة"، رئيس مجلس الطلبة بف���رع الجامعة في رام 
الله والبيرة فادي حّماد، النتخابه رئيًس���ا التحاد الشبيبة 

االشتراكية الديمقراطية في العالم العربي.
وأكد س���مارة أن "القدس المفتوح���ة" تفتخر بما لديها 
وبم���ا أنجزت���ه وباالنتم���اء الحقيقي لكوادره���ا، مبينًا أن 
الجامع���ة تمكنت م���ن تحقيق إنجازات كثي���رة في فترة 
قصيرة نس���بيًا عب���ر النقاش والحوار الذي تعّده أساس���ًا 

للنجاح.
وقال عم���رو: "اجتماعنا األس���ري هذا نظمن���اه لتكريم 
ش���خصيتين مميزتين في الجامعة، أوالهما شريكنا في 
العلم والعمل والتضامن األخالقي د. طه أمارة، الذي حارب 
معن���ا في ش���راكته العلمية واألدبي���ة والعملية إليصال 

تخصص الخدمة االجتماعية ثم س���ائر التخصصات إلى 
أهلنا بالداخل، كما أس���هم بجهود في نشاطات مختلفة 
في الجامعة أحدثها مؤتمر التراث السادس الذي عقدته 

الجامعة في جنين والناصرة.
أما الش���خصية الثانية فهو اب���ن "القدس المفتوحة" 
ف���ادي حّماد، ال���ذي له مواق���ف حاس���مة وواضحة في 
األزم���ات التي مرت به���ا الجامعة، وكان صارمًا حاس���مًا 
في أرائه تج���اه المواقف التي تجتاح القاعدة الطالبية، 
فاليوم نكرمه ليس لعمل���ه المتميز في الكادر الطالبي 
فحسب، بل النتخابه رئيسًا التحاد الشبيبة االشتراكية 
الديمقراطي���ة ف���ي العال���م العربي، ممثاًل لفلس���طين 

و"القدس المفتوحة".
وش���كر أمارة "الق���دس المفتوحة" على ه���ذا التكريم، 
وأش���اد بالتعاون بي���ن كلي���ة غرناطة والجامع���ة، داعيًا 
الجامعات الفلس���طينية األخرى إلى االحت���ذاء ب�"القدس 

المفتوحة" واالستفادة من تجربتها. 
وفي نهاية اللقاء، سلم سمارة وعمرو درعين تكريميتين 

لكل من د. أمارة وحّماد.

المشاركون في التكريم.

"الخارجية" تستقبل نائبة أرجنتينية
  من جبهة اليسار االشتراكي

رام الله - "وفا": اس���تقبلت مديرة اإلدارة العامة لألميركيتين والكاريبي في 
وزارة الخارجية والمغتربين، المستش���ار حنان جرار، أمس، النائب في المجلس 
التش���ريعي األرجنتيني عن اليسار االشتراكي الورا ماروني، في أول زيارة لها 

لفلسطين والتي تستمر لخمسة أيام.
وس���تعقد النائبة ماروني، خ���الل زيارتها مجموعة من اللق���اءات مع أعضاء 
المجل���س التش���ريعي ومس���ؤولين في الحكوم���ة الفلس���طينية لالطالع على 
االنتهاكات اإلس���رائيلية، كما س���يتخلل هذه الجولة مجموع���ة من الزيارات 
الميداني���ة لكل من القدس الش���رقية والخليل وبيت لح���م وقلقيلية ونابلس، 
وذل���ك بهدف االطالع على االنتهاكات اإلس���رائيلية الممنهجة ضد الش���عب 

الفلسطيني، خاصة االستيطان والتطورات الميدانية على األرض.
وأطلعت المستش���ار جرار النائبة ماروني على آخر المس���تجدات السياسية 
والميدانية في فلس���طين واإلقليم، خاصة ملف المصالحة والضغط األميركي 
الممارس بحق القيادة الفلسطينية واالنتهاكات اإلسرائيلية المستمرة والتي 
تس���تهدف كافة المناحي الحياتية للشعب الفلس���طيني، والساعية لتغيير 
الحقائق على األرض بهدف إنهاء حل الدولتين، بما يتعارض مع كافة األعراف 

والمواثيق الدولية والحقوق الفلسطينية المشروعة.
من جانبها، عّبرت النائب ماروني عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني 
في مواجه���ة االحتالل وممارس���اته الممنهجة، ومع حقه ف���ي تقرير مصيره 
متمثاًل بالحصول على دولته المس���تقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 بما 

يتالءم مع المواثيق واألعراف الدولية.


