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دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

أعالن بيع صيدلية

دائرة األراضي في سلطة االراضي رام اهللا 

رقم الملف: 257/ج/2018 

دائرة األراضي في سلطة األراضي رام اهللا 

رقم الملف: 242/ج/2018 

اريحا - أعلن انا الصيدالنية عبير محمد حســين ناصر « اعمر»  عن 
بيع صيدليتي (صيدلية بلسم ) الواقعه في شارع قصر هشام مقابل 

بنك فلسطين إلى السيد الصيدالني جالل محمد جالل جعفري 
 مالحظه:

 ألي شخص اية مستحقات على الصيدلية المراجعة خالل 
أسبوعين من تاريخه وبعد ذلك الصيدلية ال تتحمل أي مسؤولية

اعالن صادر عن دائرة االراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي رام اهللا السيدة فاطمة ومريم وعبد اهللا ويحيى ابناء احمد 
محمد الحليســي بواســطة الوكيل الخاص حسن محمد اسماعيل علقم بموجب الوكالة الخاصة 371 
بتاريــخ 2018/1/17 والوكالة الخاصــة 372 بتاريخ 2018/1/17 تصديق وزارة العدل وذلك بمعاملة 
بيــع علــى اراضي عين يبرود حوض رقم 5 قطعة رقم 75 فمــن له اعتراض على ذلك عليه التقدم 
باعتراض الى دائرة األراضي خالل فترة عشــرة ايام من تاريخ نشــر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم 

السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): فاطمة ومريم وعبد اهللا ويحيى ابناء احمد محمد الحليسي 

اسم الوكيل: حسن محمد اسماعيل علقم 

دائرة األراضي رام اهللا 

اعالن صادر عن دائرة األراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي رام اهللا السيدة مهدية وفاطمة بنات محمد عبد المجيد عمرة 
بواســطة الوكيل الدوري ساهر جهاد ســاري اغنيمات بموجب الوكالة الدورية 2017/25031 بتاريخ 
2017/11/26 عدل رام اهللا وذلك بمعاملة بيع على اراضي كفر مالك حوض رقم 37 قطعة رقم 51 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة عشرة أيام من تاريخ 

نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 

دائرة األراضي رام اهللا 

1/29 د

1/29 د

1/29 د

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية
   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية
1/29 د

1/29 د
1/29 د

محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ - الرقم: 2017/3246 

محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ 
محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ 

اعالن تبليغ يعلق على اخر محل اقامة صادر عن دائرة 
تنفيذ رام اهللا  في الملف التنفيذي رقم (2017/3246) 

الى المحكوم عليه: احمد ماهر محمود عواشرة - بيرنباال - اخر البلد 
نعلمك أن المحكوم له: شركة االبداع للتمويل متناهي الصغر - رام اهللا 

قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت لتنفيذ كمبيالة عدد 2 بقيمة (2000) دوالر حالة ومســتحقة االداء 
اضافة الى (85) شــيقل رســوم ومصاريف لذا يتوجب عليك انت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ 
خالل اسبوعين من نشر هذا االعالن وبعكس ذلك سيتم السير باجراء التنفيذ حضوريا بحقك وعلى 

ذلك تم اجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون. 

مأمور التنفيذ 
اياد مشهور 

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا في 
الملف التنفيذي رقم 2017/3024 

الى المحكوم عليهم: 1 - محمود نظام محمود دار حماد / ســلواد اخر البلد بجانب المســجد الشــمالي 
2 - مجد نظام محمود دار حماد / سلواد اخر البلد بجانب المسجد الشمالي 3 - عادل صالح عبد العالي 

حماد / سلواد عين العاروف / مجهول محل االقامة حاليا. 
نعلمك أن المحكوم لها: شركة االبداع للتمويل متناهي الصغر / وكيلها المحامي صهيب الشريف 

قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت لتنفيذ كمبيالة بقيمة (938 دوالر)، باالضافة الى مبلغ (46 شيكل) 
بدل رســوم تنفيذ حالة ومســتحقة االداء اضافة الى الرسوم والمصاريف، لذا يتوجب عليك انت و/أو 
من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل اسبوعين من نشر هذا االعالن وبعكس ذلك سيتم السير باجراء 

التنفيذ حضوريا بحقك وعلى ذلك تم اجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون. 

مأمور التنفيذ 
اياد مشهور 

 اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا  في 
الملف التنفيذي رقم 2017/5545 

الى المحكوم عليه: احمد خضر محمد يوسف / رام اهللا / مجهول محل االقامة حاليا 
نعلمــك أن المحكــوم لــه: حكم طارق عزيز حامــد وجعفر عزيز جودة حامد وفــرج عزيز جودة حامد 

بواسطة وكيلهم العام اشرف عزيز جودة / وكيلهم المحامي قسام نابوت 
قــد حضــر/ت الى دائرتنا وطرح/ت لتنفيذ الحكم الصارد عن قاضي التنفيذ في الملف التنفيذي رقم 
(2017/5545) الصــادر بتاريخ 2018/1/24 المتضمن «اشــعارك بأنه تم الحجز على قطعة االرض 
رقم (48) حوض رقم (28) حي (27) من اراضي البيرة رام اهللا وانه عليك مراجعة الدائرة خالل شهر 
من اشــعارك وبعكس ذلك ســيتم السير باجراء التنفيذ حضوريا بحقك وعلى ذلك تم اجراء تبليغك 

بالنشر حسب األصول والقانون. 

مأمور التنفيذ 
اياد مشهور 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية
1/29 د

1/29 د

1/29 د

الرقم: 2016/1674 
الرقم: 2017/1684 

تبليغ قرار صادر عن محكمة صلح نابلس بالدعوى 
الحقوقية رقم 2016/1674 

الى المدعى عليه فراس فهد ابراهيم فرج من نابلس ومجهول محل االقامة 
عمال بقرار محكمة صلح نابلس بالدعوى الحقوقية رقم 2016/1674 فقد تقرر تبليغك قرار الحكم 
الصــادر بالدعوى المذكورة اعــاله والصادرة بتاريخ 2017/6/19 احكام المادة 20 من قانون االصول 
المحاكمات المدنية والتجارية والذي اقامها عليك شركة االتصاالت الفلسطينية بواسطة وكيله المحامي 
فارس ابو الحسن من نابلس والمتضمن الحكم على المدعى عليه بدفع مبلغ 784 سبعمائة واربعة 
وثمانون شــيكل للجهة المدعية وتضمينه الرســوم والمصاريف ومبلغ عشــرون دينار اتعاب محاماة 

دون الحكم بالفائدة القانونية. 

رئيس قلم حقوق محكمة صلح نابلس 

مذكرة دعوى  صادرة عن محكمة صلح نابلس بالقضية 
الحقوقية رقم (2017/1684) 

الى المدعى عليه عبد الرحمن حســن محمد علي ســالمة من نابلس الجبل الشــمالي شارع ابو بكر 
ومجهول محل االقامة حاليا يقتضي حضوركم الى الى محكمة صلح نابلس يوم 2018/2/22 الساعة 
التاســعة صباحا للنظر بالدعوى الحقوقية المرقومة اعاله والتي اقامها عليك الجهة المدعية (نضال 
قاسم ابراهيم ظريفة) بواسطة وكيله المحامي عمار اتيرة وموضوعها تخلية مأجور ويمكنك الحضور 
الــى قلــم المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى وعمال بالمــادة (62) من قانون اصول المحاكمات 
المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 فانه يقتضى عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ تبليغك النشر واذا لم تحضر أو ترسل وكيال عنك تجري محاكمتك حضوريا. 

رئيس قلم حقوق محكمة صلح نابلس 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

1/29 د
محكمة بداية نابلس 

دائرة التنفيذ - الرقم: 2017/7925 

ورقة اخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس 
بالدعوى التنفيذية رقم 2017/7925 

الى المحكوم عليه: عالء فؤاد مصطفى الذياب طولكرم بلعا وســط البلد الشــارع الرئيسي ومجهول 
محل االقامة حاليا. 

يجب عليك ان تؤدي في ظرف أسبوعين اعتبارا من تاريخ تبلغك ورقة االخبار التنفيذي هذه في هذا 
العدد بالقرار المنفذ الصادر في القضية التنفيذية رقم 2017/7925 دائرة تنفيذ نابلس وموضوعها 
مطالبة مالية بمبلغ 9100 شيكل بموجب شيك لصالح المحكوم له جابر جمال عبد الوهاب صوفان واذا 

انقضت هذه المدة فستضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم حسب األصول والقانون بحقك. 

مأمور التنفيذ 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

1/29 د
محكمة بداية رام اهللا 

الرقم: 2017/1305 مدني 

مذكرة دعوى مدعى عليها بالنشر  صادرة عن محكمة 
بداية رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2017/1305 

الى المدعى عليه: رمضان اسحق خليل صالح ابو مسلم 
يقتضي حضوركما الى محكمة بداية رام اهللا يوم 2018/3/13 الســاعة التاســعة صباحا للنظر في 
الدعوى المدنية رقم 2017/1305 التي اقامها عليكما المدعي: رائد سالمة ابراهيم قدسي واخرون 

بواسطة وكيله المحامي ادهم الفار وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي: 
لدى محكمة بداية حقوق رام اهللا الموقرة 

المدعيــن: 1 - رائــد ســالمة ابراهيم قدســي حامل هويــة رقم (953108578) 2 - ناهض ســالمة 
ابراهيم قدسي حامل هوية رقم (991030503) 3 - زكية سالمة ابراهيم قدسي حاملة هوية رقم 
(991030537) 4 - ماهر ســالمة ابراهيم قدســي حامل هوية رقم (904384443) 5 - فاتن سالمة 
ابراهيم قدســي حامل هوية رقم (991030545) 6 - عالية ســالمة ابراهيم ابو امونة حاملة هوية 

رقم (991030578) 7 - مها سالمة ابراهيم ابو لبن حاملة هوية رقم (991030560). 
جميعهم بصفتهم الشــخصية وبصفتهم ورثة المرحوم والدهم ســالمة ابراهيم درويش القدسي 
بموجب حجة حصر االرث عدد 299 صفحة 199 ســجل 399 الصادرة عن محكمة رام اهللا الشــرعية 
والمؤرخة في 2012/7/5 وبصفتهم ورثة المرحومة والدتهم صبحية عبد المعطي ابو امونة قدسي 
بموجب حجة حصر االرث عدد 440 صفحة 185 ســجل 455 الصادرة عن محكمة رام اهللا الشــرعية 
بتاريخ 2015/12/17 جميعهم بواســطة وكيلهم العام المحامي اشــرف الفار بموجب الوكالة العامة 

رقم 2017/15724 عدل رام اهللا. 
وكالؤهــم المحامون مهند عســاف وثائر الشــيخ ومحمد حداد وادهم الفــار مجتمعين و/أو منفردين 

رام اهللا. 
المدعــى عليــه: رمضان «اســحق خليل» صالح ابو مســلم وعنوانه للتبليغ البيــرة، مدخل االمعري، 

عمارة سالمة القدسي. 
قيمة وموضوع الدعوى: مطالبة مالية بمبلغ (17394) ســبعة عشــر الف وثالثمائة واربعة وتســعون 

دينار اردني. 
الئحة واسباب الدعوى 

أوال: المدعى عليه يشغل / يستأجر الشقة السكنية رقم (2) الواقعة في الطابق (3) من البناية رقم 
(1) المقامة على قطعة االرض رقم (69) حوض المدينة رقم (28) حي رقم (19) من اراضي مدينة 
البيرة والتي الت ملكيتها للمدعين من مورثهم المرحوم والدهم ســالمة ابراهيم درويش القدســي 
ومورثتهم المرحومة والدتهم صبحية عبد المعطي ابو امونة قدسي، وذلك بموجب عقد ايجار موقع 
بين المدعى عليه ووالد المدعين المرحوم ســالمة ابراهيم القدســي والمؤرخ في 1998/6/1 باجرة 
سنوية مقدارها (1800) الف وثمانمائة دينار اردني بحيث يقوم المدعى عليه بدفع بدل االيجار المذكور 

بموجب 12 دفعة شهرية قيمة كل منها (150) مئة وخمسون دينار اردني. 
ثانيا: المدعى عليه متخلف عن دفع ايجار المأجور الموصوف اعاله عن فترة اشغالة للمأجور من تاريخ 
2009/5/31 - 2017/10/1 والبالغ مجموعها (15000) خمســة عشــر الف دينار اردني، باالضافة الى 
امتناعه عن دفع بدل ضريبة المعارف عن كامل مدة اشغاله للمأجور الموصوف اعاله والبالغ مجموعها 
(2394) الفان وثالثمائة واربعة وتســعون دينار اردني (قيمة عقد االيجار الســنوية 1800 * 19 عدد 

سنوات اشغال المأجور * 7 ٪ من قيمة عقد االيجار السنوية). 
ثالثــا: اخطــر المدعين المدعى عليه بواســطة كاتب عدل رام اهللا بدفع بــدالت االيجار وبدل ضريبة 
المعارف وتبلغ المدعى عليه االخطار وفق القانون واالصول اال ان المدعى عليه ممتنع عن دفع المبالغ 

المترتبة والمستحقة بذمته دون اي عذر و/أو مبرر قانوني و/أو واقعي سليم. 
رابعــا: محكمتكــم الموقرة صاحبة الصالحية بالنظر والفصل بالدعــوى نظرا لطبيعة ونوع الدعوى 

وقيمتها ومكان وجود العقار موضوع الدعوى. 
ويمكنكمــا الحضور الى قلــم المحكمة واالطالع على أوراق الدعــوى. ويتوجب عليكما تقديم الئحة 
جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغكما بالنشر باحدى الصحف المحلية عمال بالمادة (62) 
من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001. واذا لم تحضرا أو ترسال وكيال 

عنكما سوف يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون. 

زينب عيسى 
رئيس قلم حقوق محكمة بداية رام اهللا 

اعالن صادر عن مراقب الشركات 
يعلن مكتب مراقب الشــركات / وزارة االقتصاد الوطني بأن شــركة 
ســيارات بيرزيــت - بنــي زيــد م.خ.م والمســجلة لدينــا تحــت رقم 
(562400218) تقدمت الينا بطلب بتغيير اســم الشركة من (شركة 
سيارات بيرزيت - بني زيد الى شركة باصات بيرزيت - بني زيد)، ومن 

له اعتراض مراجعة المراقب خالل الفترة القانونية. 
مراقب الشركات 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية
1/29 د

1/29 د

1/29 د

محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ 

محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ - الرقم: 2017/7788 

محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ 

اعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا  في 
الملف التنفيذي رقم 2014/6682 

الى المحكوم عليه: اسامة كرم يوسف خلف / العيزرية طلعة الجبل / مجهول محل االقامة حاليا. 
نعلمــك أن المحكوم له: الشــركة الفلســطينية للمحركات / رام اهللا شــارع القــدس وكيله المحامي 

محمود مصلح 
انه قد تم تجديد االجراءات في الملف التنفيذي المرقوم اعاله حيث ان المحكوم له بواســطة وكيلها 
حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ شيكات بقيمة (14400 شيكل ومبلغ 1800 دوالر) باالضافة الى 
مبلغ (224 شيكل) بدل رسوم تنفيذ حالة ومستحقة االداء اضافة الى الرسوم والمصاريف لذا يتوجب 
عليك انت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل اسبوعين من نشر هذا االعالن وبعكس ذلك سيتم 

السير باجراء التنفيذ حضوريا بحقك وعلى ذلك تم اجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون. 

مأمور التنفيذ 
اياد مشهور 

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا  في 
الملف التنفيذي رقم (2017/7788) 

الى المحكوم عليه: 1 - شحدة فتحي سالم هشلمون - الماصيون قرب فندق السيزر 2 - احمد محمد 
نصار معطان - برقة - رام اهللا 

نعلمك أن المحكوم له: شركة الجديد لقطع التكييف والتبريد - البيرة - شارع القدس 
قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ شــيك بقيمة (3200) شــيقل لذا يتوجب عليك انت و/أو من 
تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل اســبوعين من نشــر هذا االعالن وبعكس ذلك سيتم السير باجراء 

التنفيذ حضوريا بحقك وعلى ذلك تم اجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون. 

مأمور التنفيذ 
اياد مشهور 

 اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا  في 
الملف التنفيذي رقم 2015/3550 

الى المحكوم عليه: احمد عبد الكريم جميل الكرد / رام اهللا بيتونيا شــارع الشــرطة / مجهول محل 
االقامة حاليا. 

نعلمــك ان المحكوم لــه: ايمن محمد عبد اهللا الطويل / البيرة مقابل وزارة الداخلية ســابقا بصفته 
المفوض بالتوقيع عن شركة ستيل. 

انه قد تم تجديد االجراءات في الملف التنفيذي المرقوم اعاله حيث ان المحكوم له بواســطة وكيلها 
حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ شيك بقيمة (10000) شيكل باالضافة الى مبلغ (111 شيكل) 
بدل رسوم تنفيذ حالة ومستحقة االداء اضافة الى الرسوم والمصاريف لذا يتوجب عليك انت و/أو من 
تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل اســبوعين من نشــر هذا االعالن وبعكس ذلك سيتم السير باجراء 

التنفيذ حضوريا بحقك وعلى ذلك تم اجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون. 

مأمور التنفيذ 
اياد مشهور 

تنويه
في االعالن الصادر عن دائرة تســجيل أراضي رام اهللا والمنشــور بتاريخ 2018/1/29 ويحمل الرقم 
246/ج/2018 سقط سهوا ذكر القطعة رقم 77 حوض رقم 13 من اراضي رام اهللا فاقتضي التنويه. 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

1/29 د
محكمة بداية رام اهللا

دائرة التنفيذ

اشعار تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا في 
الملف التنفيذي رقم 2016/7201

الى المحكوم عليه: 1- ابباهيم عبد اهللا عبد القادر حميدة / المزرعة الشرقية - وسط البلد/ مجهول 
محل االقامة حاليا.

نعلمك ان المحكوم له: فريد ممدوح صالح المعروف وفق جواز سفره (فريد صالح)
قد تقر شعاركم ان الجهة المحكوم لها قد حضرت الى دائرتنا وطرح للتنفيذ القرار الصادر عن محكمة 
بدايــة رام اهللا رقــم 2015/1098 الصادر بتاريخ 2016/6/21 (والقاضي بالزام المدعى عليهما بدفع 
مبلغ ثماني وخمسين الف وخمسمائة دوالر امريكي مع تضمينهما الرسوم والمصاريف ومائتي دينار 
اتعاب محاماة وتثبت الحجز التحفظي بالطلب المســتعجل رقم 2015/929 وبتاريخ 2018/1/4 تقرر 

تبليغكم انه تم وضع اليد على حصصكم في قطع االراضي المذكورة ادناه:
أ- قطعة االرض رقم 82 حوض رقم 18 من اراضي المزرعة الشرقية.

ب- قطعة االرض رقم 136 حوض رقم 11 من اراضي المزرعة الشرقية.
ج- قطعة االرض رقم 57 حوض رقم 19 من اراضي المزرعة الشرقية.
د- قطعة االرض رقم 61 حوض رقم 11 من اراضي المزرعة الشرقية.

هـ - قطعة االرض رقم 188 حوض رقم 16 من اراضي المزرعة الشرقية.
ح-قطعة االرض رقم 212 حوض رقم 16 من اراضي المزرعة الشرقية.

خ- قطعــة االرض رقــم 21 حــوض رقــم 12 من اراضي المزرعة الشــرقية حيث تــم وضع اليد على 
حصصكم وفق محضر وضاعة اليد المعد من قبل مأمور التنفيذ برفقة الخبير المساح سمير الشريف 
المحفوظ بملف القضية التنفيذية اعاله وذلك ســندا الحــكام المادة 2/113 لذا يتوجب عليكما انت او 
من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل شــهر من تاريخ نشــر هذا االعالن، وبعكس ذلك ســيتم الســير 
باجراءات بيع حصصكما او اياً منكما في الملف التنفيذي وفق االصول، وسنداً لذلك اقتضى تبليغكما 

محضر وضع اليد بالنشر وفق االصول.

مأمور التنفيذ
اياد مشهور

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

1/29 د
محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ - الرقم: 2017/8585 

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا  في 
الملف التنفيذي رقم (2017/8585) 

الى المحكوم عليه: نضال ســعيد ابراهيم كعكبان / رام اهللا / ام الشــرايط / قرب شركة كوكا كوال/ 
مجهول محل االقامة حاليا. 

نعلمك أن المحكوم له: اياد سعيد احمد دوس / وكيله المحامي علي دريس 
قــد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ شــيكات بقيمة (9395) شــيكل باالضافة الى مبلغ (104) 
شــيكل بدل رســوم تنفيذ حالة ومستحقة االداء اضافة الى الرســوم والمصاريف، لذا يتوجب عليك 
انت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل اســبوعين من نشــر هذا االعالن وبعكس ذلك ســيتم 

السير باجراء التنفيذ حضوريا بحقك وعلى ذلك تم اجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون. 

مأمور التنفيذ 
اياد مشهور 

متحدثون في اللقاء

رئيس «القدس المفتوحة» يتحدث في ندوة حول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية
الخليــل - الحيــاة الجديــدة - 
تحــدث رئيس جامعــة القدس 
المجلــس  عضــو  المفتوحــة 
الثــوري أ. د. يونس عمرو، في 
نــدوة نظمتها حركة الشــبيبة 
الطالبية ومجلس الطلبة بفرع 
الجامعــة بيطــا، امــس، حــول 
آخر المســتجدات على الســاحة 
الفلسطينية واألوضاع التي تمر 

بها القضية الفلسطينية.
وحضر النــدوة التي عقدت في 
مقــر الفــرع أعضــاء المجلس 
يطــا،  علــي  أبــو  التشــريعي: 
وموســى أبو صبحــة، وزهران 
أبو قبيطة، وأمين سر إقليم يطا 
والمســافر بحركة فتح د. كمال 
مخامــرة، ومديــر فــرع يطا د. 
محمد الحروب، ومدير فرع دورا 
د. جمــال بحيــص، ومدير فرع 
الخليل د. عبد القادر الدراويش، 
ورئيســا بلديتــي: يطــا محمد 
نعمــان  د.  ودورا  الشــواهين، 
المؤسســات  ورؤســاء  عمــرو، 
الرســمية والخاصة ومؤسسات 
المجتمع المحلي، وقادة األجهزة 
األمنيــة جنوب الخليل، وحشــد 
كبير من طلبة الفرع، وممثلون 

عن عشائر يطا. 
وأشــار عمــرو إلــى أن جامعــة 
القــدس المفتوحــة كانت حلم 
القادة العظام حينما استفحلت 
إجــراءات االحتالل اإلســرائيلي 
ضد أبناء شعبنا بتقطيع أوصال 
الوطــن وإغــالق المؤسســات، 
المفتوحــة  القــدس  وجــاءت 
وتطــورت حتى وصلــت مرحلة 
التعليم المدمج الذي يزاوج بين 
التعليــم اإللكترونــي والتعليم 
المفتوح، إلى أن وصلت مرحلة 
التعليميــة  الوســائط  اكتمــال 
لقــدس  ا ئيــة  فضا بإطــالق 

التعليمية، وهذا النظام المدمج 
تأخــذ به كبريات الجامعات في 
العالــم هروبــا مــن التكلفــة 

العالية للتعليم.
القــدس  جامعــة  إن  وقــال 
المفتوحة لم تهمل النشاطات 
المجتمعية والوقوف إلى جانب 
أبناء شعبها، وستواصل القيام 
بالــدور الوطني المنــوط بها، 
إضافــة إلــى الــدور التعليمي. 
والجامعة اليوم تسعى للوصول 
إلى امتالك مبان خاصة بها في 
مختلف فروع الجامعة، مقدما 
شــكرا لــكل مــن أســهم في 
تشييد فرع يطا، داعيا الجميع 
إلى اســتكمال البنــاء في فرع 
يطا، مؤكــدا أن إدارة الجامعة 
مســتعدة أن تدفع حصتها في 

استكمال األبنية.
السياسية  المســتجدات  وحول 
األخيرة، قال أ. د. عمرو: «ليس 
الفلســطيني أحد  مع الشــعب 
إن لم يكن مع نفســه، فشعبنا 
إحاللــي  الحتــالل  يتعــرض 
احتــالل  وهــو  اســتيطاني، 
فــي  الوســائل  كل  يســتخدم 
التآمــر على أبناء شــعبنا، لكن 
اهللا قيــض لنــا قيــادة حملت 
األمانة من الشهيد أبو عمار إلى 
فخامة الرئيس محمود عباس، 

ا سياســيا  الــذي يتبــع تكتيــكً
أورثه تهمة غريبة الشكل هي 

اإلرهاب الدبلوماسي». 
وأشــار إلــى أن رئيــس دولــة 
فلســطين يعمــل حاليــا على 
نقل معاناة الشعب الفلسطيني 
دبلوماســيا  ويحــارب  للعالــم 
لفضح رئيس اإلدارة األميركية 
دونالد ترامب وإفشــال إعالنه 
بنقل الســفارة األميركية إلى 
عاصمــة  واعتبارهــا  القــدس 
لدولــة االحتــالل، معبــرا عن 
رفض الشعب الفلسطيني لهذا 

اإلعالن جملة وتفصيالً.
ووصف وعد ترامب بأنه أخطر 
على شــعبنا الفلســطيني من 
وعد بلفور الذي منحت بموجبه 
بريطانيــا فلســطين لليهــود، 
لذلــك يجــب أن يــدرك ترامب 
المنحازة  العنصريــة  وإدارتــه 
لالحتالل أن شعبنا الفلسطيني 
ســيقاوم هــذا القــرار بكل ما 
أوتــي مــن قــوة، ولن يســمح 
لــه بأن يمر مهما كلف شــعبنا 
مقاومــة ذلــك القــرار، فنحن 
حاليــا فــي مرحلــة المقاومة 
الشعبية لهذا القرار ويمكن أن 

تنتقل لمرحلة أخرى.
وبين أن شــعبنا الفلســطيني 
لعديــد  تعــرض  نــي  لكنعا ا

مــن االحتــالالت، وكلهــا زالت 
الرئيس  كلمة  وحقّت  وذهبت، 
أبو مــازن «إننا هنا باقون ولن 
نرحل بــل ســيرحل االحتالل، 
وإعالن ترامب للقدس عاصمة 
لالحتــالل ال يعنــي أي شــيء، 
ســيواصل  وقيادتــه  وشــعبنا 
التحــدي والصمود، فــال توجد 
لليهــود عالقة دينيــة بها، بل 
عالقتهــم بهــا عالقــة احتالل 

حربي».
بعــض  عــن  عمــرو  وتحــدث 
االســتخدامات الخاطئــة علــى 
والمثقفين،  اإلعالميين  ألسنة 
مثل مصطلح (قدس األقداس)، 
يهودي  مصطلــح  أنه  مؤكــدا 
يفضل عدم استخدامه لوصف 

مدينة القدس المحتلة.
وقال أ. د. عمــرو: «إن صراعنا 
مع االحتالل حاليا على موطئ 
نواصــل  أن  وعلينــا  القــدس، 
وأال  أرضنــا،  فــوق  الصمــود 
نغادرها مهمــا كانت الظروف، 
ثم على أبناء شعبنا أن يتكاثروا 
للتغلب ديمغرافيا على اليهود، 
فنحن بحاجة لدعم المقدسيين 
رضهــم؛  أ فــوق  لتثبيتهــم 
فالمقدســي مهم كما األقصى 
مهــم، ألن وجــود األقصى بال 
مقدســيين وبــال مصليــن قد 

يتحــول إلى متحــف مثل جامع 
غرناطة، وربما تهدمه إسرائيل 
وتبنــي مكانه الهيــكل، لذلك 
المقدسيين  صمود  دعم  علينا 
بالمال أوالً وبالمعنويات ثانيا، 
ثم بالمحامين لنؤمن للمقدسي 
كل احتياجاته حتى يبقى على 

أرض القدس».
ثم دعــا الجميع إلــى االلتفاف 
حول القيادة في مساعيها لدعم 
صمود شعبنا والتصدي إلعالن 
ترامــب، وكذلــك دعــا حركــة 
الحكومة في  لتمكيــن  حماس 

قطاع غزة من القيام بعملها.
رئيــس  النــدوة  افتتــح  وكان 
مجلــس الطلبــة بفــرع يطــا 
عالء مخامرة، مرحبا برئيس 
الجامعة وبالحضور المشاركين 
في الندوة، مؤكدا أن «القدس 
المفتوحــة» ســتبقى جامعــة 
وجامعة  الفلســطيني،  الــكل 
وجامعــة  التحريــر،  منظمــة 
الشهيد ياسر عرفات، وجامعة 
الشــهداء واألســرى والجرحى 
األبطــال الذيــن حافظوا على 

العهد.
د.  يطــا  فــرع  مديــر  وتحــدث 
حبــا  مر لحــروب،  ا محمــد 
باألستاذ الدكتور يونس عمرو، 
وبالحضــور جميعا، مؤكدا أن 
القدس المفتوحة منارة للعلم 
وشــوكة فــي حلــق المحتــل، 
فهي تصل إلى أبناء شعبنا في 
مختلــف أماكــن وجودهم في 
المناطق المتاخمة لهذا المحتل 

المغتصب.
وأضــاف إنــه يجب علــى أبناء 
شــعبنا مواصلــة الصمود في 
وجه االحتالل، وقال: «لن نترك 
أرضنا فــي جنوب الخليل، ولن 
يرعبنــا المحتــل، وســتواصل 
جامعة القدس المفتوحة توفير 
التعليم ألبناء شــعبها في يطا 

ومسافرها».

صيدم يدعو إلى حماية الحقوق
 القانونية للقاصرين في ظل االحتالل

رام اهللا - الحيــاة الجديدة - دعا وزير التربية 
والتعليم العالي د. صبري صيدم، إلى ضمان 
وتعزيز ثقافة الحقــوق القانونية للقاصرين 
الفلســطينيين، الذين يتعرضــون النتهاكات 
جســيمة بفعــل االحتــالل أثنــاء اعتقالهــم 
وتوقيفهم، مؤكداً على أهمية توظيف البعد 
التوعــوي فــي هــذا المجال؛ خاصــةً في ظل 
معانــاة األطفــال والطلبــة المتواصلة نتيجة 

ممارسات االحتالل وسياساته العنصرية. 
وقال صيدم خالل اســتقباله وفدا من جمعية 
مســاءلة العنــف ضد األطفال؛ ضــم مديرها 
العام صيام نوارة والد الشهيد نديم، ومسؤولة 
العالقات العامة عايدة دبور، ومنسق تكنولوجيا 
المعلومــات محمود خروب، ومنســق اإلعالم 

عادل غيظان.
وجــدد صيــدم تأكيده علــى حرص الــوزارة 
بمتابعة ملف العنف ضد األطفال عبر الجهات 
المختصــة وتوثيــق اعتــداءات االحتالل بحق 
الطلبة والمؤسسات التعليمية، مؤكداً استعداد 
الــوزارة لتوســيع الشــراكات مع المؤسســات 
األهلية الناشطة في هذا الميدان والعمل على 

فضــح االنتهاكات عبر القنوات الدبلوماســية 
والسياسية واإلعالمية المختلفة.

وأطلــع نــوارة الوزيــر صيدم علــى مخرجات 
البرنامــج الذي تنفذه الجمعية بالشــراكة مع 
الوزارة في عديد المدارس؛ والذي يســتهدف 
تعزيز ثقافــة الالعنف، والتوعيــة الحقوقية 
للقاصريــن في صفوف الطلبــة، الفتاً إلى أن 
هذا البرنامج حقق نجاحات تستحق االهتمام 
على مســتوى المؤسســات المعنية؛ ال ســيما 
أن مخرجاته عكســت مدى الحاجة إلى تفعيل 
األبعاد التوعوية والتثقيفية في المحاور التي 

يتضمنها.
وشدد نوارة على ضرورة التركيز على توثيق 
االنتهاكات االحتاللية بشتى الوسائل، وتوفير 
المعــدات واألجهــزة الحديثة التي من شــأنها 
خدمة هذا الغرض، مشــيداً فــي الوقت ذاته 
بالجهود التي تبذلها الوزارة للدفاع عن حقوق 
األطفــال وتوعيتهم، مشــيراً إلــى أن توقيع 
مذكرة التفاهــم بين الــوزارة والجمعية في 
العــام الماضــي كان له بالغ األثــر في خدمة 

الغايات والمنطلقات المشتركة. 

جامعة القدس تحصل على رخصة من مؤسسة «TEDx» العالمية
القــدس المحتلة - الحياة الجديــدة - في انجاز 
دولــي آخــر يســجل للقــدس جامعــة وعاصمة، 
 «TEDx » انضمــت جامعــة القــدس إلى شــبكة
العالميــة وحصلــت بموجب اتفاقية مع الشــبكة 
على رخصة تخولها إلستضافة وتنظيم فعاليات 
 «TEDx » العالميــة.  وتعتبــر منصــة «TEDx»
إحــدى أبــرز المنصات العالمية التــي تعمل على 
نشــر األفكار الريادية في مواضيع مختلفة، من 
خالل استضافة متحدثين ذوي أفكار خالقة ليتم 
نشر مداخالتهم عبر اليوتيوب وغيرها من وسائل 
التواصــل االجتماعي، وتحظى الشــبكة بنســب 
متابعة عالية، اذ يبلغ معدل مشاهدات المداخالت 
حوالــي 10 ماليين مشــاهدة مــن مختلف بقاع 

العالــم. وهنأ د.عماد أبو كشــك رئيس الجامعة 
أســرة الجامعة على هذا االنجاز الذي من شــأنه 
المســاهمة فــي تعزيــز المعرفة فــي المجاالت 
العلمية المختلفة، وفي ذات الوقت تسليط الضوء 
على القدس وقضايا الشــباب الفلســطيني من 
خــالل هذه المنصــة التي تســتضيفها الجامعة. 
وعبر د.أبو كشــك عن شــكره لمجموعة الطلبة 
الذين بــادروا بالتقدم للحصول على رخصة من 
هذه الشــبكة. وتخلل اللقــاء تعريف الطالب ليث 
عزام من كلية الطب بمؤسسة «TEDx»وأعمالها، 
داعياً الطلبة لالنضمام لهم للمشاركة في الحدث 
الذي سينظم في الجامعة في 14 نيسان من العام 

.«TEDx AlQuds University» الحالي بعنوان


