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إعالن
يعلن مكتب مراقب الش����ركات بأن ش����ركة 
زياد عودة وشركاه للتجارة العامة والمسجلة 
تحت رقم 562117812 قد تقدمت لنا بطلب 
تخفي����ض رأس مالها من مئة الف دينار الى 
عشرة آالف دينار ومن لديه اعتراض مراجعة 
مكتب مراقب الشركات خالل المدة القانونية 

المنصوص عليها.
مراقب الشركات

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2018/3/28
الرقم: 2017/6020

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم  2017/6020

إلى المحكوم عليه: محمد سليم حسين ابو كويك / رام الله / بيتونيا.
نعلمك أن المحكوم لها: ش���ركة االتصاالت الخلوية الفلس���طينية )جوال( م.خ.م/ وكيلها 

المحامي رمزي عفانة.
ق���د حضر/ت إلى دائرتنا وطرح/ت لتنفيذ الحكم الص���ادر عن محكمة صلح رام الله المؤرخ 
بتاري���خ 2015/12/14 في الدعوى حقوق رق���م 2014/2508 المتضمن الزام المدعى عليه 
محمد سليم حس���ين أبو كويك بدفع مبلغ 5428 شيقال للجهة المدعية شركة االتصاالت 
الخلوية الفلس���طينية »جوال« ورد الدعوى فيما يزيد عن ذل���ك مع تضمين المدعى عليه 
الرسوم والمصاريف و5 دنانير اتعاب محاماة، لذا يتوجب عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة 
دائرة التنفيذ خالل أس���بوعين من نش���ر هذا اإلعالن وبعكس ذلك س���يتم السير بإجراء 

التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون.
مع االحترام

مأمور التنفيذ
يحيى عطا

 دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2018/2/14

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم 2014/5928

إل���ى المحكوم عليه: محمد ناج���ح عثمان عثمان � خلف صاالت ابو كوي���ك عمارة نبهان �� 
مجهول محل اإلقامة حاليًا.

نعلمك أن المحكوم لها: ش���ركة االتصاالت الخلوية الفلس���طينية م.خ.م بواسطة ممثلها 
القانوني/ وكيله المحامي رمزي عفانة.

قد حضر/ت إلى دائرتنا وطرح/ت لتنفيذ كمبيالة بقيمة 1944 ش���يكل باإلضافة إلى مبلغ 
30 ش���يكل بدل رسوم تنفيذ حالة ومس���تحقة األداء إضافة إلى الرسوم والمصاريف، لذا 
يتوج���ب عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أس���بوعين من نش���ر هذا 
اإلعالن وبعكس ذلك س���يتم الس���ير بإجراء التنفيذ حضوريًا بحق���ك وعلى ذلك تم إجراء 

تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون.
مع االحترام

مأمور التنفيذ
إياد مشهور

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة االراضي في سلطة االراضي رام الله

رقم الملف: 1228/ج/2018
التاريخ: 2018/4/11

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
يعل���ن للعموم أن���ه تقدم إلى دائ���رة األراضي رام الله الس���يد/ة عالء محم���د صالح حامد 
ومصطفى جاس���ر حماد وذلك بصفة وكيال عاما بموجب الوكال���ة العامة رقم 2018/1940 

تاريخ 2018/4/3 
الخاصة رقم 2018/1935 بتاريخ 2018/4/10

الصادرة من كاتب عدل تصديق وزارة عدل
وذلك بمعاملة بيع على اراضي سلواد حوض رقم 6 قطعة رقم 108

فم���ن له اعتراض على ذلك علي���ه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم الس���ير باجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

عيسى عبد السالم عيسى حماد  وجاسر 
مصطفى جاسر حماد

عالء محمد صالح حامد ومصطفى جاس���ر 
حماد

دائرة األراضي رام الله

دولة فلسطين
السلطة القضائية

دائرة تنفيذ الخليل
التاريخ: 2018/4/11
الرقم: 2018/427

إعالن بيع محجوزات بالمزاد العلني
عماًل بأحكام المادة 98 من قانون التنفيذ الفلس���طيني رقم 23 لس���نة 2005 وباالس���تناد لقرار 
سعادة قاضي تنفيذ محكمة بداية الخليل الصادر بتاريخ 2018/4/8 في القضية التنفيذية رقم 
2018/427 والمتكونة بين المحكوم له بهاء الدين عماد جودت دويك � الخليل ويحمل هوية رقم 
851104430 وكيله المحامي أمجد أبو عصب وبين المحكوم عليه: موفق خليل جميل دوفش من 
الخلي���ل ويحمل هوية رقم 949809479 بيع المحجوزات بالمزاد العلني وهي عبارة عن مركبة من 
نوع مرس���يدس � c220 � موديل س���نة 2006 وتحمل الرقم 9651291 وقد تم تقديرها من قبل 
المخمن بمبلغ 50000 ش���يكل وعليه فقد تقرر ان يتم فت���ح المزايدة على هذه المحجوزات يوم 
الخمي���س الموافق 2018/4/26 فعل���ى المعنيين بهذا البيع الحضور عل���ى العنوان في الخليل/ 
صاالت الجزيرة � س���احة محكمة بداية الخليل الجديدة وذلك الساعة الحادية عشر بعد دفع رسم 

الداللة والتأمين والبالغ 10%.
مع االحترام

مأمور تنفيذ الخليل
غسان البكري

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: 2018/243 مدني 
التاريخ: 2018/3/25

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر
صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم  2018/243

إلى المدعى عليه: عبد الرحيم امجد عبد الرحيم العرجا/ الخليل � حلحول ومجهول محل اإلقامة.
يقتضى حضورك إلى محكمة صلح رام الله يوم 2018/5/10 الس���اعة التاس���عة صباحًا للنظر في 
الدع���وى المدنية رقم 2018/243 ، التي أقامها عليك الجهة المدعية ش���ركة االتصاالت الخلوية 
الفلس���طينية جوال / رام الله بواسطة وكيلها المحامي رمزي عفانة في دعوى موضوعها المطالبة 

بمبلغ 642 شيكل، وجاء في أسباب الئحة الدعوى ما يلي :
حقوق رقم 2018/243 لدى محكمة صلح رام الله الموقرة 
المدعية: ش���ركة االتصاالت الخلوية الفلس���طينية م.خ.م )جوال( المسجلة لدى مراقب الشركات 
ب���وزارة االقتصاد الوطني برام الله تحت الرقم 562451310  وكيلها الخاص المحامي رمزي عفانة 
بموج���ب الوكالة الخاصة ذات الرقم 2014/22233 تصديق عدل رام الله بتاريخ 2014/11/10 رام 

الله حي الكرمل / عمارة القلعة / الطابق األرضي.
المدعى عليه: عبد الرحيم امجد عبد الرحيم العرجا � هوية رقم 850326026

عنوانه للتبليغ: الخليل � حلحول.
موضوع الدعوى: مطالبة مالية بقيمة 642 ستمائة واثنان واربعون شيكل.

الئحة وأسباب الدعوى
 • الشركة المدعية تعمل بمجال االتصاالت الخلوية ومسجلة حسب األصول لدى مراقب الشركات 
ب���وزارة االقتصاد الوطني ب���رام الله تحت الرقم 562451310 وتعمل على تزويد العامة بش���رائح 

اتصال خلوي وخدمة االتصال بنظام الفاتورة وأجهزة اتصال السلكي )موبايل(.
 • المدعى عليه كان قد اش���ترك لدى الش���ركة المدعية وعلى نظام الفات���ورة تحت الرقم/ أرقام 
التالي���ة: 599220527 وق���د تراكم بذمته مبلغ وقدره 642 ش���يكل بدل قيم���ة فواتير عن إجراء 
مكالمات و/أو ش���راء أجهزة ومرفق صورة عن الفاتورة و/أو كش���ف الحساب الخاص بالمدعى عليه 

ضمن الئحة الدعوى هذه.
 • قامت الجهة المدعية بمطالبة المدعى عليه مرارا وتكرارا بضرورة دفع المبالغ المترصدة بذمته 
وكما هو وارد بالبند الثاني اعاله اال ان المدعى عليه لم يستجب لمطالبات الجهة المدعية و/أو يقم 

بالدفع وذلك دون وجه حق او مسوغ قانوني.
 • الجه���ة المدعي���ة ونتيجة لتعن���ت وتخلف المدعى علي���ه المذكورة أعاله بع���دم دفع المبالغ 

المترصدة بذمتها موضوع هذه الدعوى يصيبها وما زال الضرر.
 • محكمتكم الموقرة هي صاحبة االختصاص والصالحية بنظر هذه الدعوى والفصل بها.
الطلب: لكل ما تقدم لما تراه محكمتكم الموقرة من اسباب تلتمس الجهة المدعية ما يلي:

 • . تبليغ المدعى عليه نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها.
 • في جلس���ة المحاكمة وغب االثبات الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به وهو مبلغ 

وقدره 642 شيكل موضوع الدعوى، وإلزامه بالرسوم والمصاريف والنفقات وأتعاب المحاماة.
تحريرا بتاريخ:  

مع االحترام
التوقيع
وكيل المدعية

المرفقات : 1 - وكالة محام
2 - حافظة مستندات

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 بالدعوى وفق أحكام القانون.

خضر أبو تمام
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية جنين
التاريخ: 2018/4/10

إخط���ار عدلي صادر ع���ن كاتب العدل في جنين والذي يحمل الرق���م 436/2018/12964 الصادر 
بتاريخ 2017/12/24

بناء على قرار س���عادة رئيس محكمة بداية جنين والصادر بتاري���خ 2018/4/9 والمتضمن تبليغ 
إخطار عدلي للمخطر اليه وفقًا لنص المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

المخطر: عدنان طيب توفيق أبو حسن / اليامون / وكيله العام المحامي حمادة أبو حسن.
المخطر إليه: ربيع ناجح راجح أبو حسن/ جنين/ خلف مدرسة حطين.

التفاصيل
حيث انك أيها المخطر اليه مس���تأجر قانوني لش���قة في عمارة المخط���ر الواقعة في جنين حي 
البس���اتين خلف مدرس���ة حطين والمقامة على قطعة األرض رقم 9 من الحوض رقم 20051 من 
أراضي جنين وذلك لغاية الس���كن بأجرة س���نوية مقدارها 1560 دينار بموجب عقد مؤرخ بتاريخ 
2010/6/25 حيث ترصد بذمتك مبلغ وقدره 2700 دينار عن الس���نة اإليجارية 2016/6/25 لغاية 
2017/6/25 وجزء من الس���نة اإليجاري���ة الحالية حيث ترصد في ذمته مبل���غ وقدره 2700 دينار 
وبما أنك أيها المخطر اليه لم تس���دد كامل األجرة للمؤجر المذكور )المخطر( عن السنة اإليجارية 
المذك���ورة أعاله والحالية، مما يرتب ف���ي ذمتك مبلغ وقدره 2700 دينار اردني، لذا فإنني أخطرك 
بض���رورة قيامك بدفع األج���ور المترتبة عليك والبالغة 2700 دينار خ���الل ثالثين يومًا من تاريخ 
تبلغك ه���ذا اإلخطار، وبخالف ذل���ك فإنني مضطر لرف���ع دعوى بحقك إلخ���الء المأجور المذكور 
والمطالبة بكامل المبالغ المترتبة بذمتك للمخطر والمطالبة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة 
ورس���وم ومصاريف هذا اإلخطار، وعليه فإنني أطلب من حضرة السيد كاتب عدل جنين المحترم 

تبليغك نسخة عن هذا اإلخطار العدلي حسب األصول والقانون.
المخطر: عدنان طيب توفيق أبو حس���ن/ اليامون/ وكيله العام المحامي حمادة أبو حسن لقد تعذر 
تبليغ المخطر اليه ربيع ناجح راجح أبو حس���ن/ جنين/ خلف مدرسة حطين بمضمون هذا اإلخطار 

وتبين أنه مجهول محل اإلقامة حاليًا لذا اقتضى تبليغه هذا اإلخطار بالنشر.
أنا الموقع أدناه استلمت نسخة من هذا الكتاب بتاريخ 2018/4/10

الكاتب العدل في جنين
أمجد أبو مويس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2974/ج/2018
التاريخ: 2018/4/11

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعم���وم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد انا ولي���د خالد احمد نزال 

بصفت���ي وكيال عن 1. ايمان 2. ف���داء 3. رنا أبناء محمد عبد الرحمن الن���زال بموجب الدورية 

436/2017/12969 عدل جنين بتاريخ 2017/12/24

الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على أراضي قباطية حوض رقم 55 قطعة رقم 34

فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض 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( 

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2982/ج/2018
التاريخ: 2018/4/11

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد صالح حمزة شافع جرار وذلك 
بصفة وكي���ال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم س 1825 ص2017/32 تاريخ 2017/11/16 

والدورية 431/2017/2867 عدل جنين 2017/3/19
الصادرة من كاتب عدل سفارة فلسطين عمان

وذلك بمعاملة بيع على أراضي برقين حوض رقم 14 قطعة رقم 20
فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض 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
صالح حمزة شافع جرار واصف شافع يوسف جرار + فؤاد محمد فؤاد جرار 

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2989/ج/2018
التاريخ: 2018/4/11

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد بهاء عبد الله لطفي عواد وذلك 

بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 424/2015/4730 تاريخ 2015/5/12
بيع الحصص حسب الدورية

الصادرة من كاتب عدل جنين
قطعة رقم 5 وذلك بمعاملة بيع على أراضي عرابة حوض رقم 1 

فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفق القانون.

اسم الموكل )المالك(                        اسم الوكيل
بهاء عبد الله لطفي عواد نوال + هيام بنات صبري اسعد األسعد 

دائرة األراضي مكتب جنين

ندوة قانونية في نابلس حول مقاطعة 
األسرى اإلداريين لمحاكم االحتالل

نابل���س - "األي���ام": أكد مس���ؤولون وحقوقيون عل���ى أهمية 
الخطوة التي أقدم عليها المعتقلون االداريون منذ اكثر من 50 
يوم���ا، والمتمثلة بمقاطعة محاكم االعتقال اإلداري، في س���بيل 
إسقاط هذا النوع من االعتقال ولنزع الشرعية عن االحتالل الذي 

يستخدم هذه المحاكم كغطاء لهذا االعتقال غير القانوني.
جاء ذلك خالل ندوة قانونية حول مقاطعة االس���رى االداريين 
لمحاكم االعتق���ال االداري، عقدتها ام���س وزارة االعالم مكتب 
نابل���س، والهيئة الوطنية لدعم االس���رى، ومؤسس���ة الضمير، 
وهيئة شؤون االس���رى والمحررين، ونادي االسير، في قاعة لينا 
النابلسي بمقر محافظة نابلس، بمشاركة واسعة من الناشطين 

في مجال االسرى وذوي المعتقلين االداريين.
وأكد رئيس هيئة شؤون االسرى عيسى قراقع ان االسرى بحاجة 
الى الكثير من الجهود والعمل إلس���ماع صوتهم، مشيرًا الى ان 
االعتقال االداري هو احد اش���كال القمع والتعس���ف المتواصلة، 
حيث صدر منذ عام 2000 وحتى اآلن اكثر من 30 الف امر اعتقال 
اداري، وما زال هناك طفالن وثالث نساء، باالضافة الى صحافيين 
وناشطين على مواقع التواصل، يخضعون حاليًا لالعتقال االداري 

الذي لم يميز بين كبير وصغير وبين رجل وامرأة.
وق���ال ان مقاطعة المحاكم ه���و قرار جماع���ي اتفقت عليها 
كل الفصائل في الس���جون، وش���كلوا لجنة وطنية لمتابعة هذه 
الخط���وة، ويأمل���ون من كل الجهات والمؤسس���ات والمس���توى 

السياسي الوقوف خلفهم ومساندتهم فيها.
واض���اف قراقع أن هذه الخطوة النضالية اهم من االضراب عن 
الطعام، النها تصيب االحتالل بالعمق، من خالل نزع الش���رعية 
عن االحتالل الذي يتستر بالقانون، وتقول للعالم ان االحتالل ال 

يلتزم بالقانون الدولي ويصدر احكاما تعسفية.
ودعا رئيس نادي االسير قدورة فارس، الى التفكير بما يمكن 

القيام به لنصرة االس���رى، ألن الصراع مع االحتالل هو صراع على 
الرواية، فف���ي الوقت الذي يصفون جنوده���م القتلة باالبطال، 
ويري���دون ان يملوا علينا ان نتعامل مع ابنائنا كارهابيين يمنع 

تقديم رواتب لهم. 
وقال ان األس���رى اتخذوا موقفًا كفاحيًا ونضاليًا يجب ان يبنى 
عليه، وان المشهد الكفاحي القادم يجب ان يرتكز على مقاطعة 

دولة االحتالل.
وأكد فارس أن المحكمة العليا اإلس���رائيلية تحولت الى ورقة 
التوت التي تس���تر عورة االحتالل، وفي الواقع هي الذراع لقمع 

وتشريع اجراءات غير شرعية تقوم بها سلطات االحتالل.
وأكدت نائ���ب محافظ نابلس عنان االتيرة ان قضية االس���رى 
من الثوابت الفلسطينية كالقدس وحق العودة، ويجب االلتفاف 
حولها وتعظيم الحراك الش���عبي والجماهيري وتطوير اساليب 

المقاومة الشعبية.
ودعت الى زيادة فاعلية النش���اطات الداعمة لألس���رى لتبقى 
قضيتهم في ضمير كل مواطن، كما دعت الى االستمرار بجهود 
تدويل قضية األسرى، خاصة وان هناك الكثير من الدول التي ال 

تعلم بما يحصل لألسرى وللشعب الفلسطيني.
من جهته دعا ايمن كراجة ممثل مؤسسة الضمير الى تحديد 
الرؤية الموجه���ة للفعل الوطني قبل تحدي���د الفعاليات التي 
س���يتم تنفيذها، بحيث تس���تند الى مبدأ القطع مع سياس���ة 
االحت���الل ومقاطعت���ه وفضح���ه، واالس���تعداد لمواجهته بكل 

الوسائل الممكنة التي يتفق عليها في اطار االجماع الوطني.
واستعرض االسير المحرر أسامة برهم الذي تعرض لالعتقال 
اإلداري لمدة 78 شهرا بشكل متواصل من عام 1993 حتى 1999، 
تجربت���ه مع االعتق���ال اإلداري، ولجوئه مع مجموع���ة كبيرة من 

االسرى لمقاطعة محاكم االحتالل واإلضراب عن الطعام.

الخليل:  ندوة في "القدس المفتوحة" حول مكافحة الفساد
رام الله - "األيام": نظمت كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية 
بجامعة الق���دس المفتوحة، في فرعها بالخليل، امس، وهيئة 
مكافحة الفساد، ندوة علمية حول مكافحة الفساد والحوكمة 

والنزاهة والشفافية.
وحضر الندوة رئيس هيئة مكافحة الفس���اد رفيق النتشة، 
ورئي���س الجامعة د. يونس عمرو، ومدير فرع الجامعة بالخليل 

عبد القادر دراويش.
واش���ار النتش���ة، في كلمته، الى إن الهيئة تنفذ بالتعاون 
مع جامعة القدس المفتوحة مجموعة من النش���اطات، وأبرزها 
مس���اق يدرس فيه���ا بعن���وان: "مكافحة الفس���اد: تحديات 
وحلول"، يس���هم في تعريف الطلبة بأهمية مكافحة الفساد 
وسبل مواجهته، وبعمل الهيئة، موضحًا أن الجامعات تسهم 
ف���ي دعم عمل الهيئة عبر طرح مس���اقات تعريفية بمكافحة 

الفساد.
وأك���د أن الش���عب الفلس���طيني يح���ارب الفس���اد من أجل 
الوصول لدولته التي تقوم على أس���اس العدالة والمس���اواة 
والديمقراطية، فال فرق بين المرأة والرجل إال في حدود الشرع 
والقانون، اعتمادًا على المواد الدستورية التي أنشأها وثبتها 

المجلس التش���ريعي وما زالت س���ارية المفعول، فالش���ريعة 
اإلس���المية أحد المراجع األساس���ية للتش���ريع الفلسطيني، 

ويعقبها العقل.
من جانبه، قال د. عمرو "إن العدل والحق نقيضان للفس���اد، 
وإن جامع���ة القدس المفتوحة س���عيدة بالتع���اون مع هيئة 
مكافحة الفساد وتدريس مساقات تسهم في محاربة الفساد، 
وفي تعريف طلبة فلس���طين وقادتها المستقبليين بأهمية 

محاربة الفساد وكيفية وضع حد له".
وبي���ن د. عم���رو أن الجامع���ات المحلية وقعت م���ع الهيئة 
اتفاقي���ات لتدريس مقررات علمية لمكافحة الفس���اد تتمثل 

بمقرر عام لكل الطلبة ومقرر خاص لطلبة كليات الحقوق.
وخ���الل الندوة، قدمت مديرة دائرة التش���ريعات في هيئة 
مكافحة الفساد والء عبد الله شرحًا مبسطًا حول قانون مكافحة 
الفساد في األراضي الفلسطينية، وذلك قبل أن يناقش مدير 
عام التخطيط ف���ي الهيئة د. حمدي الخواجا االس���تراتيجية 

الوطنية لمكافحة الفساد لألعوام )2015-2018م(.
وعلى هامش الندوة، قدمت فرقة جامعة القدس المفتوحة 

عرضًا فلكلوريًا ملتزمًا.

اإلعالن عن منح دراسية في سلوفاكيا
رام الله - "األيام": أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، امس، عن توفر عدد 
من المنح الدراسية في جمهورية سلوفاكيا للعام الدراسي 2018-2019، وذلك 

بمجال البكالوريوس؛ في تخصصات مختلفة.
وأش���ارت الوزارة، في بيان صحافي امس، إلى أن تقديم الطلبات لهذه المنح 
يتم إلكترونيًا مع ضرورة تس���ليم نس���خة من الطلب بع���د تعبئته إلكترونيًا؛ 
مدعمًا بص���ور عن الوثائق المطلوب���ة، وذلك بمقر الوزارة ف���ي حي الماصيون 
برام الل���ه أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل، فيما تس���لم 
 إلى أن تعبئة الطلبات 

ً
طلب���ات طلبة قطاع غزة بمقر الوزارة في تل الهوا، الفتة

إلكترونيًا وتسليمها ورقيًا يستمر حتى موعد أقصاه يوم الثالثاء 2018/5/15.
ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافس���ة على ه���ذه المنح لزيارة موقعها 

اإللكتروني لالطالع على كامل التفاصيل.

توقيع اتفاقية تعاون 
لتسوية أراضي عورتا

رام الله - "األيام": وقع رئيس هيئة تسوية األراضي والمياه موسى شكارنة، 
ورئيس مجلس قروي عورتا هش���ام عواد اتفاقية تعاون إلعالن التس���وية في 

منطقة االختصاص.
وأكد ش���كارنة على أهمية هذه الخطوة وضرورة االلت���زام بها، لما فيها من 
حلول عادلة لمش���اكل األراضي، مبينا أنه ووفقًا للقوانين سارية المفعول في 
الضفة الغربية، يتم تس���جيل األراضي التي لم يس���بق تس���جيلها في دوائر 
تس���جيل األراض���ي المختصة "الطابو"، وف���ق اإلجراءات التالي���ة يصدر مدير 
األراضي والمساحة أمرًا يسمى "أمر التسوية"، وذلك بإعالن منطقة معينة بأنه 
س���يتم فيها أعمال التسوية وتس���مى هذه المنطقة "منطقة التسوية" ويتم 

تحديد تاريخ البدء بأعمال التسوية بإعالن الحق.
من جهته، أكد عواد على أهمية التعاون لتنفيذ مشروع التسوية، والتي من 

شأنها المحافظة على األرض وممتلكات المواطنين.

بوليتكنك فلسطين: بدء تحضيرات 
إطالق مؤتمر إبداع الطلبة

الخلي���ل - "األيام": ب���دأت جامعة بوليتكنك فلس���طين التحضيرات الخاصة 
إلطالق مؤتمر إبداع الطلبة بنس���خته الس���ابعة، في التاسع من الشهر المقبل، 

بالشراكة مع جامعة فلسطين في غزة.
وأش���ار رئيس المؤتمر وعميد الدراس���ات العليا والبحث العلمي في الجامعة 
الدكتور مراد أبو صبيح، في بيان صحافي، أمس، إلى انخراط كافة لجان المؤتمر 
ها اآلن على أتم االس���تعداد لعملية تقييم المش���اركات التي 

ّ
في مهامها وأن

وصلت لموقع المؤتمر.
وذكرت مس���اعدة رئيس المؤتمر س���ميرة أبو غليون إلى المش���اركة الفاعلة 

والكبيرة هذا العام من الجامعات الفلسطينية في فلسطين.
ويه���دف المؤتمر إلى توفي���ر منبر لطلبة الدراس���ات العليا وطلبة الس���نة 
النهائية م���ن برامج البكالوريوس والدبلوم لع���رض إبداعاتهم أمام المجتمع 
المحلي، ومؤسساته، ونخبة من المشغلين، وما تنتجه نخبة أبناء فلسطين من 

أفكار إبداعية ومشاريع تخّرج ُممّيزة على كافة المستويات.
كما يهدف المؤتمر لتس���ليط الضوء على الش���ركات الريادية الناش���ئة من 
جامعة بوليتكنك فلس���طين والجامعات الفلسطينية التي تم احتضانها من 

قبل حاضنة الجامعة.

صيدم وعواد يتفقدان موقع 
إنشاء كلية الطب في الخليل

الخليل - "األيام": تفق���د وزيرا التربية والتعليم العالي 
د. صبري صيدم والصحة د. جواد عواد، أمس، الموقع الذي 
س���تقام فيه كلية الطب الحكومية ف���ي محافظة الخليل، 

بمشاركة المحافظ كامل حميد.
طى إلتمام إنشاء 

ُ
وأكد صيدم أن الوزارتين تسرعان الخ

الكلية بأس���رع وقت ممك���ن، بما يضمن خدم���ة محافظة 
الخليل ويس���هل على طلبتها، الفتًا إل���ى أن هذه الكلية 
وبناًء على اهتمام من الوزارتين ستخرج الكفاءات الطبية 

التي تخدم المجتمع الفلسطيني.

من جهته، أش���ار عواد إلى التنس���يق الكامل مع وزارة 
التربية بخص���وص الكلي���ة، وذلك بما يضم���ن إنجاحها 
باعتباره���ا كلية وطني���ة، الفتًا إلى التركي���ز الكبير على 
الكفاءات الطبية التي تس���عى الوزارت���ان لتخريجها من 

خالل هذه الكلية.
وكان صيدم وعواد قد أعلنا بدء اإلجراءات الالزمة إلنشاء 
كلية ط���ب حكومية بمحاذاة مستش���فى عالية الحكومي 
في محافظة الخليل، وذلك بناًء على قرار صدر عن مجلس 

الوزراء.

السفير منصور: مساٍع حثيثة 
العتراف بنما بدولة فلسطين

بنم���ا - "وفا": قال المندوب الدائم لفلس���طين في األمم 
بذل لحث 

ُ
المتحدة الس���فير رياض منصور، إن جه���ودًا ت

جمهورية بنما االعتراف بدولة فلسطين.
جاء ذلك خالل زيارته لبنما، ولقائه نائب وزير الخارجية، 
ورئيس لجنة العالقات الدولية في البرلمان، حيث اطلعهما 
على مجمل التطورات في الساحة الفلسطينية، وممارسات 

االحتالل بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ومقدساته.
كما وضعهما في صورة التطورات الميدانية، في أعقاب 
قرار ترامب األخير بش���أن الق���دس، وتواصل المظاهرات 

السلمية لهبة "يوم األرض"، مشددًا على ضرورة محاسبة 
إس���رائيل على جرائمها، التي ترتقي إل���ى جرائم حرب، 

وإلزامها احترام القوانين والمواثيق الدولية. 
وتط���ّرق الس���فير منص���ور خ���الل لقاءاته إل���ى الوضع 
السياسي والميداني في فلسطين، مؤكدًا ضرورة التوصل 
إلى س���الم دائم وشامل، وفق الرؤية التي طرحها الرئيس 

محمود عباس في مجلس األمن.
كما زار منصور والوفد المرافق األكاديمية الدبلوماسية، 

وجامعة بنما الرئيسة.

فلسطين تشارك في النمسا بمؤتمر 
إطالق الشبكة العالمية لنزاهة القضاء

فيينا - "وفا": ش���ارك رئي���س المحكم���ة العليا رئيس 
مجلس القضاء األعلى المستشار عماد سليم سعد، ممثال 
عن فلس���طين، في مؤتمر إطالق الشبكة العالمية لنزاهة 
القضاء ومنع الفس���اد ف���ي نظام العدالة والذي اس���تمر 

يومين وعقد بهيئة األمم المتحدة في فينا.
وأكد س���عد في كلمته أم���ام المؤتمر، الت���زام القيادة 
الفلس���طينية وعلى رأس���ها الرئيس محم���ود عباس، في 
الس���عي الحثيث نحو بن���اء دولة حديث���ة، مبينا مواصلة 
القضاء الفلسطيني في تدعيم مبادئ السلوك القضائي 

وتنفيذها فعليًا ومنع الفساد في نظام العدالة.
وقال: "إن دولة فلس���طين وكل س���لطاتها يعملون على 
بناء دولة تليق بتضحيات الشعب الفلسطيني ومعاناته 
عبر السنين، من خالل قضاء مستقل وعادل ونزيه، مشيرا 
ال���ى أن ال دولة بدون س���لطة قضائية مس���تقلة ونزيهة 

تكون صمام أمان في مواجهة الفساد".

وبين س���عد أن مواصلة تطوير س���بل القضاء يأتي من 
خالل خط���وات فعالة م���ن ضمنها إقرار قانون الس���لطة 
القضائية رقم "1" لس���نة )2002(، والذي حرص المش���رع 
الفلس���طيني من خالله أن يبدأ من حيث انتهى اآلخرون، 
ومتفق���ًا م���ع األنظم���ة العالمي���ة والقان���ون األساس���ي 
الفلسطيني "الدس���تور"، الذي أكد على مبدأ الفصل بين 
الس���لطات، واتفاقيات األمم المتحدة لمكافحة الفس���اد، 
كما نتج عنه إقرار مدونة السلوك القضائي التي تناغمت 
مع "مبادئ بنغالور" وحددت معايير الس���لوك الش���خصي 

والمهني للقضاة.
ويعد اط���الق المؤتمر الذي حضره أكثر من 350 مندوبًا 
عن الهيئات القضائية العالمية، وبمشاركة أكثر من مئة 
دولة، أحد أبرز النجاحات الت���ي حققها البرنامج العالمي 
لتنفي���ذ إعالن الدوح���ة والصورة األكثر إش���راقا للتعاون 

الدولي.

السفير الهرفي ُيطلع مسؤواًل 
فرنسيًا على تطورات األوضاع

باريس - وفا: أطلع س���فير فلس���طين لدى فرنس���ا، س���لمان الهرفي، 

أمس، نائب مدير إدارة الش���رق األوسط وش���مال أفريقيا في الخارجية 

الفرنسية، جان باتيست فيفر، على تطورات األوضاع الفلسطينية.

وحضر اللقاء، المستشار أول في سفارة فلسطين لدى فرنسا هالة أبو 

حصيرة، ومسؤول ملف فلسطين في الخارجية الفرنسية رفائيل ديزند.

وتط���رق اللقاء الذي عقد في مق���ر وزارة الخارجية الفرنس���ية، إلى جملة 

م���ن المواضيع التي تهم الجانبين، حيث تقّدم الس���فير الهرفي بالش���كر 

لفرنسا على مواقفها المتوازنة، خاصة في مجلس األمن الدولي الذي ناقش 

العدوان اإلسرائيلي األخير على المتظاهرين السلميين في قطاع غزة.

من جهته، عّبر جان باتيس���ت فيفر، عن اهتمام فرنسا ومتابعتها عن 

كثب للتطورات الحاصلة في فلسطين، خاصة بقطاع غزة، وأكد استمرار 

فرنس���ا في موقفها المؤيد لتس���وية سياس���ية بالمنطقة على قاعدة 

حل الدولتين، كما أكد تمس���ك فرنس���ا بدعم المؤسسات الفلسطينية 

وتقوية العالقات الثنائية بين البلدي���ن، والحرص على نجاح االجتماع 

الحكومي الفلسطيني الفرنسي المشترك، والخروج منه بنتائج مرضية 

للطرفين.


