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دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة أراضي طوباس
إعالن بيع بالمزاد العلني

إعالن تمديد مدة المزاد العلني

صادر عن مدير دائرة تسجيل أراضي طوباس
حيث أنه تقدم الدائن "ش���ركة بنك فلس���طين م.ع.م" للدخول في المزاد العلني لش���راء 
قطع���ة األرض رقم 21 حوض 1 كش���دة الغربي م���ن اراضي طوباس والبالغ مس���احتها 
26545م2 وهي ملك للس���يدة صبحة فرج فريج دراغمة/ الكفيل بعقاره عن المدين غالب 
عبد الله )محمد علي( دراغمة والمطروحة للبيع بالمزاد العلني بموجب اإلعالن المنشور في 
جري���دة األيام يوم الخميس المواف���ق 2017/8/10 وحيث أن المبلغ الذي تقدم به الدائن 
هو 65700 دينار وأن القيمة المقدرة من قبل الخبير هي 132725 دينار لذلك فإن المبلغ 
ال���ذي تقدم به الدائن ينقص نقصًا فاحش���ًا عن القيمة المخمنة م���ن قبل الخبير وعليه 
يعلن إلطالع العموم أنه مطروح للبي���ع بالمزاد العلني كامل قطعة األرض المذكورة أعاله 
والموضوعة تأمينًا للدين من الدرجة األولى لصالح )بنك فلس���طين( بموجب سند التأمين 

رقم 2015/1 تاريخ 2015/1/26.
1� ان قطعة االرض تقع خارج حدود بلدية طوباس على بعد خمس���ة كيلو متر في الجهة 

الغربية الجنوبية.
2 � ان تنظيم القطعة عالية القيمة الزراعية حس���ب المخطط المكاني المعتمد لدى وزارة 

الحكم المحلي.
3 � الطريق الواصلة للقطعة ترابية وغير معبدة واستعمال االرض للزراعة فقط.

4 � ان قطعة االرض المذكورة اعاله وحسب قيود دائرة تسجيل اراضي طوباس غير مؤجرة 
وغير محجوزة وغير مرهونة بأية رهونات س���وى الرهن المتعلق بسند الدين رقم 2015/1 

موضوع الملف المشار اليه أعاله.
5 � لق���د جرى تقدير قيمة األرض من قبل الخبي���ر بمبلغ 132725 دينار فمن له رغبة في 
الش���راء عليه مراجعة مدير دائرة تس���جيل أراضي طوباس خالل 45 يوما من تاريخ نشر 

االعالن في احدى الصحف المحلية.
مع االحترام

مدير تسجيل أراضي طوباس
عيسى دراغمة

تنويه
نش���ر في جري���دة األيام بتاري���خ 2017/11/7 إع���الن أراضي معاملة رق���م 3494/ج/2017 
والوكال���ة الخاصة رقم 2013/17770 ولم يذكر فيه���ا المعطوفة على الوكالة الخاصة رقم 

2013/1402 والمعطوفة على الوكالة العامة رقم 2012/16924 لذا اقتضى التنويه.

تنويه
س���قط سهوا في اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي نابلس بتاريخ 2017/12/4 ان رقم الملف 

497/ق/2016 والصحيح 497/ق/2017 لذى اقتضي التنويه

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2017/8801
التاريخ: 2017/12/4

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد كامل احمد كامل حوشية 
وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 418/2014/1603 تاريخ 2014/2/18 

الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على القطعة 40 حوض رقم 3 من اراضي دير أبو ضعيف.

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 الموكل )المالك(            اسم الوكيل
كامل احمد كامل حوشية ريا عبد الكريم عامر العليات  

دائرة األراضي مكتب جنين

إعالن صادر عن مراقب الشركات

يعلن مكتب مراقب الشركات بأن شركة الوحدة الفنية لتصليح كافة 

أنواع المركبات العادية العامة والمس���جلة لدى مراقب الشركات تحت 

رقم 562115592 قد تقدمت لدينا بطلب تغيير اسم الشركة من شركة 

الوح���دة الفنية لتصليح كافة أنواع المركبات لتصبح ش���ركة عمر بحر 

وشركاه لقطع السيارات وتصليح المركبات العادية العامة.

ظ مراجعة مكتب مراقب الش���ركات خالل 
ُّ
ومن لدي���ه اعتراض أو تحف

شهر من تاريخه.

مراقب الشركات/ وزارة االقتصاد الوطني

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2017/8804
التاريخ: 2017/12/4

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد كامل احمد كامل حوشية 

وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 418/2014/2045 تاريخ 2014/3/2 
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على القطعة 22 حوض رقم 1 من اراضي دير أبو ضعيف.
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 الوكيلاسم الموكل )المالك(

نصر +  ربحي + عبد الله + عبد الناصر + ربحية + ابتس���ام 
+ نبيهة + فاطمة + تمام أبناء شريف مصطفى الياسين 

وسليمان شريف مصطفى الياسين

كامل احمد كامل حوشية

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2017/11/22
الرقم: 2017/5005

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم 2017/5005

إلى المحكوم عليه: نائل صالح وجيه عمارنة/ جنين يعبد وسط البلد/ مجهول محل اإلقامة حاليًا.
نعلمك أن المحكوم له/لها: ش���ركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال م.خ.م/ وكيله المحامي 

فدوى الوعري.
حي���ث أن المحكوم له قد حضر/ت إلى دائرتنا وطرح/ ت للتنفيذ حكم محكمة صلح حقوق رام الله 
ف���ي الدعوى رقم 2016/2149 الصادر بتاريخ 2017/2/8 والقاضي بإلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ 
وقدره 1804,6 للمدعية وتضمينه الرس���وم والمصاريف وعشرين دينار أتعاب محاماة باإلضافة 

إلى مبلغ 30 شيكل بدل رسوم دائرة التنفيذ حالة ومستحقة األداء.
لذا يتوجب عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أس���بوعين من نشر هذا اإلعالن 
وبعكس ذلك س���يتم الس���ير بإجراء التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر 

حسب األصول والقانون.
مع االحترام

مأمور التنفيذ
إياد مشهور

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2017/11/20
الرقم: 2017/4645

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم 2017/4645

إلى المحكوم عليها: رنا سمير نمر حموضة/ مخيم قلنديا وسط البلد/ مجهول محل اإلقامة حاليًا.
نعلمك أن المحكوم له/لها: ش���ركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال م.خ.م بواسطة ممثلها 

القانوني عبد المجيد ملحم/ وكيلتها المحامية فدوى الوعري.
حي���ث أن المحكوم له قد حضر/ت إلى دائرتنا وطرح/ ت للتنفيذ حكم محكمة صلح حقوق رام الله 
ف���ي الدعوى رقم 2016/919 الصادر بتاري���خ 2017/2/16 والقاضي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 
631,11 شيكل للمدعية وتضمينه الرس���وم والمصاريف وثالثون دينار أتعاب محاماة باإلضافة 

إلى مبلغ 19 شيكل بدل رسوم دائرة التنفيذ حالة ومستحقة األداء.
لذا يتوجب عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أس���بوعين من نشر هذا اإلعالن 
وبعكس ذلك س���يتم الس���ير بإجراء التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر 

حسب األصول والقانون.
مع االحترام

مأمور التنفيذ
إياد مشهور

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2017/11/8
الرقم: 2017/4300

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم 2017/4300

إل���ى المحكوم عليه: محمد زياد اديب فارس/ نابلس الجبل الش���مالي وس���ط البلد/ مجهول محل 
اإلقامة حاليًا.

نعلمك أن المحكوم له/لها: ش���ركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال م.خ.م/ وكيله المحامي 
فدوى الوعري.

حي���ث أن المحكوم له قد حضر/ت إلى دائرتنا وطرح/ ت للتنفيذ حكم محكمة صلح حقوق رام الله 
في الدعوى رقم 2016/308 الصادر بتاري���خ 2017/4/9 والقاضي بإلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ 
وقدره 3467,49 ش���يكل للمدعية وتضمينه الرس���وم والمصاريف وثالثون دينار اتعاب محاماة 

باإلضافة إلى مبلغ 48 شيكل بدل رسوم دائرة التنفيذ حالة ومستحقة األداء.
لذا يتوجب عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أس���بوعين من نشر هذا اإلعالن 
وبعكس ذلك س���يتم الس���ير بإجراء التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر 

حسب األصول والقانون.
مع االحترام

مأمور التنفيذ
إياد مشهور

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طوباس
التاريخ : 2017/12/4
رقم المعاملة :1273/ج/2017

يعل���ن إلطالع العموم بأنه تقدم إل���ى هذه الدائرة ثائر طالل ف���ارس البزور بصفته 

الوكي���ل الدوري بموجب الوكالة الدورية  رقم )2017/1257/ 165( الصادرة عن كاتب 

ع���دل طوباس بتاري���خ 2017/8/20 وذلك لتقديم معاملة بي���ع 1273/ج/2017 على 

قطع���ة األرض رقم)13(من الح���وض )24( من أراضي رابا فمن ل���ه أي اعتراض عليه 

التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عش���رة أيام من تاريخ النش���ر 

وإال  سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .

اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: ثائر طالل فارس البزور  

اسم الموكل ) المالك (: زهية أبراهيم حسن البزور ,أنصاف +سلوى+فائدة+نصفت+مرتضى 

أبناء محمد يوسف البزور  
دائرة تسجيل أراضي
محافظة طوباس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طوباس
التاريخ :4 /2017/12
رقم المعاملة : 1272/ج/2017

يعلن إلطالع العم���وم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة ثائر طالل فارس البزور  بصفته الوكيل 
الدوري

بموجب الوكالة الدوريه   رقم س )1812(ص)19/ 2017( الصادرة عن سفارة فلسطين في 
عمان  بتاريخ 2017/10/15

وذلك لتقدي���م معاملة بيع 1272/ج/2017 على قطع���ة األرض رقم)14+27+74+93(من 
الحوض )18( من أراضي رابا

وذل���ك لتقديم معاملة بيع 1272/ج/2017 على قطعة األرض رقم)5(من الحوض )17( من 
أراضي رابا

وذل���ك لتقديم معاملة بيع 1272/ج/2017 على قطع���ة األرض رقم)13(من الحوض )20( 
من أراضي رابا

وذل���ك لتقديم معاملة بي���ع 1272/ج/2017 على قطع���ة األرض رقم)24+16+15+4(من 
الحوض )22( من أراضي رابا

وذلك لتقديم معامل���ة بيع 1272/ج/2017 على قطع���ة األرض رقم)11+14(من الحوض 
)24( من أراضي رابا

وذلك لتقديم معاملة بيع 1272/ج/2017 على قطعة األرض رقم)11+8(من الحوض )23( 
من أراضي رابا

وذلك لتقديم معاملة بي���ع 1272/ج/2017 على قطعة األرض رقم)7+1(من الحوض )27( 
من أراضي رابا

وذل���ك لتقديم معاملة بيع 1272/ج/2017 على قطع���ة األرض رقم)11(من الحوض )28( 
من أراضي رابا

وذلك لتقديم معاملة بيع 1272/ج/2017 على قطعة األرض رقم)66+23+34+20+15+10(
من الحوض )16( من أراضي رابا

وذلك لتقديم معامل���ة بيع 1272/ج/2017 على قطع���ة األرض رقم)56+51(من الحوض 
)15( من أراضي رابا

فمن ل���ه أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عش���رة 
أيام من تاريخ النشر وإال  سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .

اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: ثائر طالل فارس البزور  
اسم الموكل ) المالك (: محمد نايف عبد الله محمد سليمان وباسم +بسام+رائد+علي+عبد 

الله+محمود+زياد+تغريد+نور أبناء محمد نايف عبد الله سليمان  
دائرة تسجيل أراضي
محافظة طوباس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طوباس
التاريخ : 4 /2017/12
رقم المعاملة : 1275/ج/2017
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة احسان جميل محمود غنام بصفته الوكيل
 بموجب الوكالة الدورية  رقم )2006/94/ 12( الصادرة عن صلح طوباس بتاريخ 2006/1/19
  وذلك لتقدي���م معاملة بيع 1275/ج/2017 على قطعة األرض رقم)24(من الحوض )9( من 

أراضي عقابة
 فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عشرة أيام 

من تاريخ النشر وإال  سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
 اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: احسان جميل محمود غنام    

اسم الموكل ) المالك (: كامل محمود صالح غنام 
 دائرة تسجيل أراضي
 محافظة طوباس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
الرقم: 2017/333 مدني
التاريخ: 2017/11/28

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر
صادرة عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 2017/333

إلى المدعى عليه: عبد الله سليمان بشارة قاعود.
يقتضى حضورك إلى محكمة بداية رام الله يوم 2018/1/23 الس���اعة التاسعة صباحًا للنظر في 
الدع���وى المدنية رقم 2017/333، التي أقامها عليك المدعية ش���ركة الوس���اطة لألوراق المالية 
المس���اهمة الخصوصية المحدودة بواسطة وكيلها المحامي س���ليمان حمارشة، وجاء في أسباب 

الئحة الدعوى ما يلي :

الئحة وأسباب الدعوى
1. المدعية تعمل في مجال األوراق المالية في الوطن وفي الخارج وهي مسجلة ومرخصة لدى وزارة 
االقتصاد الوطني تحت الرقم 563140755 ومرخصة لدى هيئة س���وق رأس المال الفلس���طينية 

ولدى الجهات المختصة حسب األصول والقانون.
2. المدعى عليه يتعامل مع المدعية عن طريق الحس���اب الذي يحمل الرقم 4080068200 وذلك 
بموج���ب اتفاقية تداول باألوراق المالية المدرجة لدى الس���وق مؤرخة ف���ي 2009/4/12 من أجل 
التداول في الحس���اب المشار إليه لشراء األس���هم في سوق فلسطين وعمان وغيرها من األسواق 

التي تتعامل معها المدعية والمرفقة مع هذه الالئحة والتي تعتبر جزءًا ال يتجزأ منها.
3. ق���ام المدعى عليه بإيداع دفعة نقدية في حس���ابه بقيم���ة 4918 دينار اردني وذلك من اجل 
التداول باألسهم حيث قام بشراء وبيع أسهم العديد من الشركات المدرجة في سوق عمان وذلك 
م���ن تاريخ 2009/4/12 وحتى تاريخ 2009/8/4، حيث ترصد بذمة المدعى عليه مبلغ 21629,198 

دينار أردني وذلك حسب كشف الحساب المرفق والذي تعتبره المدعية جزءًا من هذه الالئحة.
4. بتاريخ 2011/9/13 قامت المدعية بإخطار المدعى عليه بضرورة تسديد المبلغ المطالب به في 
حين���ه بموجب اإلخطار العدلي رق���م 2011/15106 عدل رام الله ومنذ ذلك الوقت وهو ممتنع عن 

الدفع دون وجه حق أو مسوغ قانوني.
5. بتاريخ 2017/2/22 قامت المدعية ببيع أس���هم المدعى عليه في الش���ركة األردنية الفرنسية 
وأس���هم شركة تأمين القروض السكنية بقيمة 7876,44 دينار اردني وتم خصم المبلغ المذكور 
لصال���ح المديونية كالتالي: 21629,198 دينار اردني ������� 7876,44 دينار اردني = 13752,751 
دينار اردني "المبلغ المتبقي والمترصد في ذمة المدعى عليه" وذلك حس���ب كش���ف الحس���اب 

المرفق والذي تعتبره المدعية جزءًا ال يتجزأ من هذه الدعوى.
6. الصالحية لمحكمتكم الموقرة في النظر والفصل في هذه الدعوى.

الطلب:
أ . تلتمس المدعية تبليغ المدعى عليه نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها.

ب . غب المحاكمة والثبوت إل���زام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به 13752,751 دينار اردني 
باإلضافة إلى الرس���وم والمصاريف وأتع���اب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ االس���تحقاق 

وحتى السداد التام.
ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى.

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغك بالنشر بإحدى 
الصح���ف المحلية عماًل بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 

.2001
وإذا لم تحضر أو ترسل وكياًل عنك سوف يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون.

زينب عيسى
رئيس قلم حقوق محكمة بداية رام الله

المتحف الفلسطيني يستقطب آالف 
الزوار في معرض "تحيا القدس" وفعالياته

رام الله - "األيام": استقطب معرض "تحيا القدس" وفعالياته، منذ انطالقه 
في آب الماضي وحتى اآلن، أكثر من 12 ألف زائر، وخالل الش����هر الماضي وصل 
عدد الزائرين والمش����اركين ف����ي الفعاليات إلى حوال����ى 5000 زائر من طلبة 

المدارس والجامعات والعائالت والمهتمين.
وش����ملت فعاليات الشهر الماضي، بحس����ب بيان صدر عن المتحف، أمس، 
ندوتي����ن ع����ن مئوية وعد بلفور وعن الس����ياحة الدينية في القدس، وورش����ة 
عمل فنية "لعبة فرس����ان وفارس����ات في المتحف الفلسطيني"، وفعالية "ازرع 
واحصد" في حدائ����ق المتحف، وعرضًا فنيًا حيًا للمجموع����ة الفنية العالمية 
TAPE THAT، إضاف����ة إل����ى جوالت إرش����ادية لط����الب الم����دارس والجامعات 

والجمهور العام. 
وصرح����ت عبور حش����اش، مدي����رة البرامج العام����ة واإلنتاج "ب����أن فعاليات 
المتحف تستقطب كل ش����هر عددًا أكبر من الجمهور، وأن المتحف بدأ يلعب 
دوره الفعلي كوجهة ثقافية للمجتمع الفلس����طيني والمجموعات السياحية 

المختلفة".
ظمت ندوة مع الباحث 

ُ
وبمناسبة الذكرى المئوية لوعد بلفور )1917- 2017( ن

والمحاضر د. جوني منصور، قّدم فيها خالصة أبحاثة ومراجعاته الفكرية حول 
وعد بلفور والتي جمعها في كتابه الصادر مؤخرًا "مئوية تصريح بلفور".

وتركز الحديث على خلفي����ات هذا التصريح وتداعياته، والعوامل والدوافع 
التي س����اهمت في تمهي����د الطريق لتحقيقه، متطرقًا إل����ى مخلفاته، وآثاره، 

وتداعياته على فلسطين والمنطقة. 
ظمت ندوة عن السياحة الدينية في القدس، تحدث فيها رائد سعادة، 

ُ
كما ن

مدير التجمع الس����ياحي المقدسي، عن تحديات القطاع السياحي في القدس 
بشكل عام والس����ياحة الدينية بش����كل خاص، والجهود المبذولة لتفعيلها، 
حي����ث تناقص ع����دد الفنادق في القدس الش����رقية منذ الع����ام 2000 من 40 
إلى 20 فندقًا بس����بب مضايقات االحتالل، ما خلق أزمة حقيقة في اس����تيعاب 
عدد كبير من الس����ياح في القدس الشرقية، كما أّن هناك العديد من األماكن 

الس����ياحية الدينية مهملة في القدس وغير مدرجة ضمن البرامج السياحية 
الفلسطينية، ويتيح المتحف هذه الندوات كاملة عبر قناته على يوتيوب.

وكانت قد انطلقت فعاليات تش����رين الثاني مع المجموعة الفنية العالمية 
"TAPE THAT" والتي أنتجت لوحة فنية على أحد واجهات المتحف الداخلية 
باس����تخدام األش����رطة الالصقة فقط، في عرض حي أم����ام الجمهور، أتاح لهم 

االطالع على مهارة فنية مختلفة ومبدعة. 
واس����توحيت فكرة اللوحة من التصميم المعماري للمتحف. وكان المتحف 
قد اس����تضاف هذه المجموعة، بالتعاون مع مؤسس����ة عبد المحس����ن القطان 
والممثلية األلمانية، ونفذوا ورش����ة عمل مع مجموعة من الش����باب المهتمين 

بالفن حيث صنعوا لوحاتهم الفنية من األشرطة الالصقة. 
إضافة إلى ذلك، ش����ارك حوالى 250 طفلة وطفاًل في لعبة "فرسان وفارسات 
ظمت بالتع����اون مع مؤسس����ة "بيت بيوت"، 

ُ
المتحف الفلس����طيني" والت����ي ن

حيث خاض األطف����ال تجارب ومغامرات فنية مختلفة، من تش����كيل الملتينة 
إل����ى الغناء والرقص والرس����م ورواية القصص، مس����تحضرين القدس في كل 
المحطات، والذين تعاونوا س����ويًا لب����ث الحياة والفرح فيها. وس����تنظم هذه 

الفعالية مرة أخرى في الثامن من هذا الشهر. 
وتعزي����زًا لتفاعل الزوار م����ع حدائق المتحف والتي ت����روي التاريخ النباتي 
ظم����ت فعالية "ازرع واحص����د" حيث زرع طلبة مدرس����ة ترقوميا 

ُ
لفلس����طين، ن

مع مجموعة ش����بابية محاصيل الزراعة الموس����مية الش����توية، والتي سيجني 
المشاركون ثمارها بعد أربعة أشهر. 

وينظم المتح����ف برنامجًا متنوعًا هذا الش����هر يش����مل: جولتين مع قّيمة 
معرض "تحيا الق����دس" ريم فضة، وجولة القدس السياس����ية، وندوة بعنوان 
"الخرائط الهندسية بين الس����يطرة والتحرر في السياق االستعماري"، ولعبة 
"فرس����ان وفارس����ات المتحف الفلس����طيني"، إضاف����ة إلى ورش����ة عمل فنية 
بالس����يراميك إلنتاج زينة لتزيين ش����جرة الميالد في كنسية القيامة، وورشة 

عمل للتفاعل مع عمل الفنان أوسكار موريلو في نادي سلوان بالقدس.

"النجاح" تشارك بالمؤتمر الصيدالني 
الدولي في جامعة الزيتونة باألردن

نابل���س - "األيام": ش���اركت جامعة النج���اح بمجموعة م���ن األوراق العلمية في 
المؤتمر الصيدالني الدولي الس���ادس "آفاق جديدة في البحث الصيدالني"، والذي 
عقد في كلي���ة الصيدلة بجامعة الزيتونة األردنية، بالتع���اون مع جامعة توليدو 

األميركية مؤخرًا وبمشاركة عالمية فاعلة. 
واألبحاث العلمية المقدمة من الجامعة، بحسب بيان صدر عنها، أمس، للدكتور 
ولي���د صويلح والدكتور ب���الل رحال والدكتور س���ائد زيود والدكت���ور إياد العلي 
والدكتورة س���ماح الجابي والدكتورة أنسام صوالحة والدكتور أحمد عيد والدكتور 

مراد أبو الحسن.
وق���ّدم د. صويلح بحثه العلم���ي تحت عنوان "مقاومة المض���ادات الحيوية في 
حاالت عدوى المس���الك البولية في فلس���طين"، في حين قّدم د. رحال بحثه تحت 

عنوان "تقييم مدى معرفة طلبة الصيدلة بالمضادات الحيوية".
كم���ا قّدم د. زيود بحثه تح���ت عنوان "تقييم مدى معرف���ة وتفاعل الممرضين 
ممارسي المهنة مع األدوية عالية التأهب"، وبحث د. العلي تحت عنوان" كورتيزون 

ما قبل الوالدة ومتالزمة الضائقة التنفسية لدى حديثي الوالدة في فلسطين".
وقّدمت د. الجابي بحثها تحت عنوان "الطب التكميلي والبديل عند األطفال في 
فلسطين ما بين عالجية ومأمونية االستخدام"، وكان بحث د. صوالحة تحت عنوان" 

المشورة الدوائية التي يحتاجها المريض من الصيدالني".
وحم���ل بحث د. عيد عنوان "تطوير وتقييم مس���تحلب النانو لدواء النيفيدبين" 
وقّدم د. أبو الحسن بحثه تحت عنوان "تقييم جودة المياه المستخدمة عند مرضى 

غسيل الكلى".
وبلغ عدد األبحاث المشاركة في المؤتمر الذي امتد على مدار يومين 65 بحثًا من 
مختلف الدول المش���اركة، وهي: الواليات المتحدة األميركية، والمملكة المتحدة، 
وباكستان، وألمانيا، وقطر، وفلسطين، وكوريا الجنوبية، وإيرلندا، والمملكة العربية 

السعودية، وماليزيا، واإلمارات العربية المتحدة، وليبيا.
وهدف المؤتمر الصيدالني الدولي الس���ادس إلى عولم���ة التعليم الصيدالني 

والممارسة المهنية الصيدالنية من خالل  تعزيز دور الصيدالني الفاعل.

إدارة "القدس المفتوحة" تؤكد لنقابة 
عة

ّ
العاملين التزامها باالتفاقيات الموق

رام الل���ه - "األيام": أكد رئيس مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة، 

عدنان س���مارة، في كلمة له أم���ام العاملين، أن مجل���س األمناء يحرص 

دائمًا على ضمان نيل الموظفين حقوقهم، وأنه ال يقبل أن تتأخر رواتب 

الموظفين أو تجزأ أو تنتقص.

من جهته، قال رئيس الجامعة د. يونس عمرو: إننا في الجامعة نحترم 

العم���ل النقابي ونعتبره عماًل وطنيًا كان له على مر الس���نين دور مهم 

ف���ي الدفاع عن حقوق العاملين وفي تعزيز صم���ود القطاعات العمالية 

والمهني���ة، كما ندرك أن تحس���ين الحقوق وصونه���ا وحمايتها يحقق 

أعلى درجات الرضا الوظيفي وهذا بدوره يؤدي إلى تحسين األداء وزيادة 

اإلنتاجية وتعميق الوالء وتعزيز االنتماء لمؤسستنا.

وأض���اف: إن الجامعة كان���ت على الدوام أولى الجامع���ات التي تلتزم 

باالتفاقيات والتفاهمات الموقعة بين ممثلي العاملين ومجلس التعليم 

العال���ي بدءًا بكادر العام 1999، وتعديالت���ه في العام 2008، وتعديالته 

األخرى في العام 2016.

وأوض���ح رئيس نقاب���ة العاملي���ن عبد الق���ادر الدراوي���ش أن البنود 

عه���ا ممثلو العاملين 
ّ
الحقوقي���ة كافة الت���ي أقرتها االتفاقات التي وق

م���ع الجامعات والتي أقره���ا مجلس التعليم العال���ي تطبق في جامعة 

الق���دس المفتوحة بحذافيرها، بدءًا باتفاقي���ة الكادر 2008 وتعديالته 

2016، إضافة إلى أن نس���بة غالء المعيش���ة التي يقدرها مركز اإلحصاء 

الفلسطيني تدفع س���نويًا، وذكر أن فروق العملة يتم صرفها للعاملين 

شهريًا رغم أنها تستنزف ميزانية الجامعة.

وطم���أن الدراوي���ش العاملي���ن في جامع���ة الق���دس المفتوحة على 

مس���تحقات نهاي���ة خدمتهم، مبين���ًا أن هذا الحق مضم���ون ومكفول 

ومحفوظ بأكثر من وثيقة واتفاقية، ومنها اتفاقية الكادر 2008، وأيضًا 

تم تثبيتها في اتفاقية التقاعد التي وقعتها رئاس���ة الجامعة وهيئة 

التقاعد والتي أشير فيها إلى أن العاملين الذين التحقوا بالتقاعد أو لم 

يلتحقوا ستس���تمر الجامعة بدفع مستحقاتهم لنهاية الخدمة، وأيضًا 

فإن نظ���ام الجامع���ة اإلداري واألكاديمي الذي ص���ادق على تعديالته 

مجلس األمناء بتاريخ 2017/10/7 ينص في المادة )56( من نظام أعضاء 

هيئ���ة التدريس والمادة ) 44( من نظ���ام الموظفين اإلداريين على حق 

الموظفي���ن في نهاي���ة الخدمة وهو بالمناس���بة يفوق م���ا نصت عليه 

اتفاقية الكادر وما تطبقه الجامعات األخرى.

وأش���ار الدراويش إلى أن نس���بة غالء المعيشة عن العام 2015 / 2016 

س���يتم ص���رف المتراكم منها للعاملين في ش���هر 11/ 2017، وس���يتم 

تثبيتها في قسيمة الراتب ابتداء من 12 / 2017.

وعلى صعيد آخ���ر، أعرب عماد صبح نائب رئي���س نقابة العاملين من 

قطاع غ���زة عن حرص النقابة على اإلطار النقابي للعاملين في الجامعات 

الفلس���طينية "مجل���س اتح���اد نقابات أس���اتذة وموظف���ي الجامعات 

الفلسطينية"، باعتبارها عضوًا أصياًل ومؤسسًا فيه.

وش���دد صبح على أنه ال يح���ق ألي كان التلويح بتجميد عضوية نقابة 

جامعة الق���دس المفتوحة في االتحاد، وقال: إن عضويتنا ليس���ت منة 

من أحد، وس���نعمل بكل إصرار مع زمالئنا ف���ي االتحاد على تطوير هذه 

المؤسس���ة بحيث تكون مؤسس���ة ديمقراطية تمث���ل كل العاملين في 

الجامعات الفلسطينية.

طولكرم: "التربية" تنظم ندوة 
حـول مئويـة الشاعرة طوقـان

طولكرم - نظمت مديرية التربية والتعليم، امس، ندوة حول مئوية 
الشاعرة فدوى طوقان، بحضور محافظ طولكرم عصام أبو بكر، ومديرة 
التربية والتعليم س���الم الطاهر، ومدير مديرية الثقافة منتصر الكم 
والشاعر فاروق مواس���ي ومدراء المدارس وعدد من المعلمين والطلبة 
والشعراء، وممثلي المؤسسة األمنية والمؤسسات الرسمية واألهلية 

وفعاليات المحافظة.
واكد أبو بكر على أهمية تعزي���ز الدور الثقافي باعتباره أحد أركان 
الحف���اظ على الهوية الوطنية الفلس���طينية ف���ي مواجهة االحتالل 

وعدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني. 
وأعرب المحافظ عن اعتزازه بالشعراء الفلسطينيين الذين ساهموا 
في نقل الرواية الفلس���طينية وتجس���يدها ودح���ض رواية االحتالل 
الزائفة، مؤكدًا على دور الشاعرة فدوى طوقان ومكانتها، ومشيرًا إلى 
تواصلها مع كافة ش���عرائنا في الوطن والخارج من أجل تعزيز صمود 

الفلسطينيين على أرضهم في مواجهة جرائم االحتالل. 
وقال���ت  الطاه���ر، إن الندوة تأتي ف���ي إطار خط���ة وضعتها وزارة 

التربية بالش���راكة م���ع وزارة الثقاف���ة من اجل تس���ليط الضوء على 
ش���خصيات أدبي���ة وثقافي���ة ش���كلت منعطف���ا في حياة الش���عب 
الفلسطيني، كانت منهم سنديانة فلس���طين "فدوى طوقان" والتي 
واكبت عددا من األحداث الجس���ام فكان لش���عرها بصمة واضحة في 

حياة الفلسطينيين. 
ووجه���ت الطاهر الدعوة للطلبة للتس���لح بالعلم واالقتداء بمنارات 
الوطن أمث���ال طوقان حتى ني���ل الحرية واالس���تقالل وإقامة الدولة 
الفلسطينية المس���تقلة وعاصمتها القدس الشريف، شاكرة كل من 
س���اهم في إنجاح االحتفالية وعلى رأس���هم المحافظ أبو بكر وجميع 

الشركاء.
والقى عدد من األدباء والمش���رفين التربويين ومنهم نائل طحمير 
المش���رف التربوي ف���ي مديرية التربي���ة عددا من قصائد الش���اعرة 
طوقان، مؤكدين على المكانة التي تتمتع بها لدى الش���عراء واألدباء 

العرب خاصة الفلسطينيين.
وتحدث مواسي عن سيرة طوقان وألقى بعضا من أشعارها. 

حذر من مخاطر أي قرار 
ُ
"الخارجية" ت

ولد
ُ
سُيجهض "صفقة القرن" قبل أن ت

رام الل���ه - "األيام": دعت وزارة الخارجية والمغتربين اإلدارة األميركية إلى عدم اتخاذ 

ولد.
ُ
أي مواقف أو إجراءات من شأنها أن تبطل "صفقة القرن" وتجهضها قبل أن ت

وحذرت الوزارة، في بيان صحافي، أمس، من مخاطر أي موقف أميركي يتعلق بالقدس 

من شأنه أن يفقد واشنطن أهليتها في طرح أي حلول.

كم���ا ح���ذرت أيضًا من مخاطر أي إعالن أو قرار قد تفس���ره إس���رائيل على أنه مكافأة 

له���ا على انتهاكاتها للقانون الدولي وانحرافها الدائم عن الش���رعية الدولية ومبادئ 

حقوق اإلنس���ان، وجوائز لها على تخريبها المتعمد لجميع فرص وأشكال المفاوضات، 

بم���ا في ذلك وضع العراقيل والعقبات في طريق الجهد األميركي المبذول الس���تئناف 

المفاوضات.

وأضاف���ت: إن التزام الواليات المتحدة األميركية بهذه األطر والمرجعيات يضمن لها 

الحفاظ على دورها كراٍع نزيه لعملية الس���الم، ويس���اعدها على إنجاح جهود الرئيس 

ترامب الهادفة لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.

كما طالبت الوزارة إدارة الرئيس ترامب بضرورة اتخاذ قرارات ومواقف تتالفى أخطاء 

الماضي ومتوازنة تس���تجيب لحقوق الشعب الفلسطيني، األمر الذي يستدعي التزامًا 

أميركيًا بالمسارات القانونية الدولية لحل قضايا الوضع النهائي وفي مقدمتها قضية 

القدس.

القوى تؤكد رفضها المساس 
بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني

رام الله - "األيام": أكدت القوى الوطنية واإلسالمية رفضها للسياسات األميركية 
المعادية لحقوق الشعب الفلس���طيني ومحاوالتها البتزازه وقيادته في المواقف 
الهادفة للمس���اس بحقوق الش���عب الفلس���طيني الثابتة والمس���نودة بقرارات 
الش���رعية الدولية والقانون الدولي، خاصة حق عودة الالجئين حسب قرار 194 وحق 
تقرير المصير وإقامة الدولة الفلس���طينية المس���تقلة كاملة السيادة وعاصمتها 

القدس.
كما أكدت، في بي���ان صحافي، عقب اجتماعها برام الل���ه، أمس، رفض المواقف 
األميركية التي تحاول زعزعة المنطقة وضرب قرارات الش���رعية الدولية والقانون 

الدولي، خاصة القرارات الصادرة عن مجلس األمن الدولي وغيرها من القرارات.
كما ش���ددت على تضافر كل الجه���ود واالتصاالت التي تج���ري من أجل حماية 
القدس عاصمة دولتنا المس���تقلة، ورفض أي قرارات أميركية تتحدث عن إعالنها 
عاصمة لالحتالل أو نقل الس���فارة أو غير ذلك من مواقف معادية لحقوق الش���عب 
الفلسطيني، إضافة للقفز عن قرارات الشرعية الدولية واالستهتار بها في محاولة 

أخرى لتبني مواقف االحتالل ومعاداة حقوق الشعب الفلسطيني.
وشددت القوى على دور أمتنا العربية واإلسالمية وأحرار العالم في الوقوف ضد 
هذا التوجه األميركي وانعكاس���اته على المصالح األميركية في المنطقة والعالم، 
األمر الذي يتطلب س���رعة التراجع عن ذلك وتأكيد حقوق الشعب الفلسطيني في 

نيل حريته واستقالله وباقي حقوقه.
ودعت القوى إلى المضي قدمًا في التمس���ك بمس���ار إنهاء االنقسام واستعادة 
الوحدة الوطنية الفلس���طينية وإزالة كل العقبات أمام ذلك، واالرتقاء إلى مستوى 
التحديات والمخاطر، وضرورة التمس���ك باتفاق 2011 وم���ا تم من اتفاق ثنائي في 
ش���هر تش���رين األول واتفاق الفصائل في القاهرة على المضي قدمًا في تجسيد 

الوحدة الوطنية بين الجميع في ظل محطات زمنية تم االتفاق عليها.


