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دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس

رقم الملف: 2145/ج/2018
التاريخ: 2018/5/14

إعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس
يعلن الطالع العموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي نابلس الس���يد محمود فتحي محمود 
الف���ي وذلك بصف���ة وكيال خاص���ا بموجب الوكال���ة الخاصة رقم س���جل 1801/صفحة 

2017/59 تاريخ 2017/9/20
سفارة دولة فلسطين � عمان

الصادرة من كاتب عدل 
وذلك بمعاملة بيع على أراضي عسكر حوض رقم 7 قطعة رقم 91

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عشرة أيام من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  
محمود فتحي محمود الفي رياض عبد الفتاح محمود األلفي 

دائرة األراضي نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية نابلس
دائرة التنفيذ

الرقم: 2017/7639
التاريخ: 2018/5/2

ورقة إخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس
بالدعوى التنفيذية رقم 2017/7639

إلى المحكوم عليه: س���ليمان أكرم محمود أبو صالحة نابلس الجبل الجنوبي ش���ارع التعاون 
العلوي مقابل سوبر ماركت الوادي ومجهول محل اإلقامة حاليًا.

يجب عليك أن تؤدي في ظرف أس���بوعين اعتبارا م���ن تاريخ تبلغك ورقة اإلخبار التنفيذي 
هذه في هذا العدد بالق���رار المنفذ الصادر في القضية التنفيذية رقم 2017/7639 دائرة 
تنفيذ نابلس وموضوعها مطالبة بمبلغ 3040 شيكل بموجب شيك لصالح المحكوم له عبد 
الحميد موس���ى عبد الحميد النمر، وإذا انقضت هذه المدة فستضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ 

الحكم حسب األصول والقانون بحقك.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2018/3/27

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم  2017/8125

إلى المحكوم عليه: غانم سعيد حداد عواودة/ رام الله/ دير دبوان.
نعلمك أن المحكوم لها: مصلحة مياه محافظة القدس وكيلها العام المحامي نبيل مشحور.

ق���د حضر/ت إلى دائرتن���ا وطرح/ت لتنفيذ حكم محكم���ة صلح حقوق رام الله ف���ي الدعوى رقم 
2013/2440 الصادر بتاريخ 2014/4/15 والقاضي بإلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ 14820 شيكل 
مع تضمين المحكوم عليه بالرسوم والمصاريف و%9 بدل فائدة قانونية من تاريخ الحكم وحتى 

السداد التام وعدم الحكم بأتعاب المحاماة لخلو وكمالة المحامي من حق المطالبة بها.
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
يحيى عطا

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2017/12/21
الرقم: 2017/8130

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم  2017/8130

إلى المحكوم عليهم: الش���ركة العربية لالسفلت � شارع رام الله القدس � عمارة الجرباوي � سوق 
ضاحية البريد.

المحكوم لها: مصلحة مياه محافظة القدس لمنطقة رام الله والبيرة � رام الله.
ق���د حضر/ ت إلى دائرتنا وطرح/ ت لتنفيذ الحك���م الصادر عن محكمة صلح رام الله في الدعوى 
الحقوقي���ة رق���م 2013/2632 المتضمن إلزام المدع���ى عليهما بدفع مبلغ 22026 ش���يقل مع 

تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف و20 دينار أتعاب محاماة.
لذا يتوجب عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أسبوعين من نشر هذا اإلعالن 
وبعكس ذلك سيتم 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 طولكرم
الرقم: 2016/5387
التاريخ: 2018/3/1

ورقة إخبار بالنشر
صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم

إلى المحكوم عليه: محمد سميح محمد سليمان من نابلس، الجبل الشمالي، ومجهول محل اإلقامة 
حاليًا.

عماًل بقرار سعادة قاضي التنفيذ بتاريخ 2018/2/28 في القضية التنفيذية: 2016/5387 والتي 
موضوعها ش���يكات عدد 2 بقيمة 10146 شيكل ش���اماًل للرسوم والمصاريف، فقد تقرر إعالمك، 
حيث أنه وعماًل بالمادة 10 من قانون التنفيذ فقد تقرر اعالمك انه عليك ان تقوم خالل خمس���ة 
عش���ر يوما من تاريخ تبلغك بتنفيذ مضمون القرار و/أو أداء الدين إلى المحكوم له إيهاب عايش 
عبد الرحيم عبد الدايم من عنبتا، واذا لم تقم بتنفيذ مضمون القرار أو لم تقم بالمراجعة فتضطر 

دائرة التنفيذ إلى مباشرة اإلجراءات القانونية بحقك.
تحريرًا في 2018/3/1

مأمور التنفيذ
أحمد دقم

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 3491/ج/2018
التاريخ: 2018/4/29

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم أنه تق���دم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يدة نبيل���ة أحمد محمود 
نواصرة وذل���ك بصفة وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاص���ة رقم   س1888 ص2018/31  

تاريخ 2018/4/24
الصادرة من كاتب عدل سفارة فلسطين عمان

وذلك بمعاملة بيع على أراضي 
كفر راعي حوض رقم 18 قطعة رقم 25
كفر راعي حوض رقم 19 قطعة رقم 16

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  
نبيلة أحمد محمود نواصرة روضة فؤاد صادق النواصرة  

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: 2017/2558 مدني
التاريخ: 2018/4/29

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر
صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم  2017/2558

إلى المدعى عليه: تيسير عبد سعيد فرحان/ رام الله  ومجهول محل اإلقامة.
يقتضي حضورك إلى محكمة صلح رام الله يوم 2018/7/4 الساعة التاسعة صباحًا للنظر 
في الدعوى المدنية رقم 2017/2558، التي أقامها عليك المدعية مصلحة مياه محافظة 
القدس بواس���طة وكيلها المحامي نبيل مش���حور / رام الله بدعوى وموضوعها/ مطالبة 

مالية بقيمة 3327 شيكل، وجاء في أسباب الئحة الدعوى ما يلي :

الئحة الدعوى
1. المدعية مصلحة مياه محافظة القدس المنظمة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1966.
2. المدع���ى عليه هو أحد المش���تركين ل���دى الجهة المدعية بموجب االش���تراك رقم 

.11/797/008
3. وفقًا للكش���ف المالي المتعلق باستهالك المدعى عليه للمياه فقد كان يترصد في 
ذمة المدعى عليه حتى تاريخ 2008/7/19 مبلغًا وقدره 3327 ثالثة آالف وثالثمائة 
وسبعة وعشرين شيكل جديد وذلك حسبما هو مبين في الكشف المرفق والصادر 
عن المدعية بتاريخ 2017/7/20 والذي يعتبر جزءًا ال يتجزأ من الئحة هذه الدعوى.

4. طالبت المدعية المدعى عليه بتسديد ما هو مستحق في ذمته، إاّل أنه تمنع عن ذلك 
دونما مبرر أو مسوغ قانوني.

5. الصالحي���ة: الدعوى من صالحية المحكمة الموق���رة نظرًا لقيمتها وماهيتها ومكان 
إقامة المدعى عليه.

6. الطلب: تلتمس المدعية تبليغ المدعى عليه الئحة هذه الدعوى ومرفقاتها ودعوته 
للمحاكمة ومحاكمت���ه وغب اإلثبات الحكم بإلزامه بالمبل���غ المدعى به البالغ 3327 
ثالثة آالف وثالثمائة وس���بعة وعش���رين ش���يكل جديد تعادل مبلغ 670 ستمائة 
وس���بعين دينار أردني، هذا مع إلزامه أيضًا بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة 

والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى.

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عشر يومًا من تاريخ تبليغك بالنشر 
بإحدى الصحف المحلية عماًل بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 

رقم 2 لسنة 2001.
وإذا لم تحضر أو ترسل وكياًل عنك سوف يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون.

خضر أبو تمام
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

 دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس

رقم الملف : 2132/ج/2018
التاريخ: 2018/5/14

إعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس
يعل���ن للعموم أنه تق���دم إلى دائرة األراضي نابلس الس���يد/ة نور الدين احمد س���ليم 
ج���ودة وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكال���ة الدورية رقم 1727/2018/1478 تاريخ 

2018/1/31
الصادرة من كاتب عدل نابلس

وذلك بمعاملة بيع على أراضي طلوزة حوض رقم 34 قطعة رقم 21
فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم الس���ير بالمعاملة حس���ب األصول 

ووفقًا للقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

عناد وزيدان وخيرية وفريال أبناء صدقي 
عبد الله دويكات

نور الدين أحمد سليم جودة

دائرة األراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 2127/ق/2018
التاريخ: 2018/5/14

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد شاهر راضي عبد الكريم 
عالونة بصفت���ه وكيال دوريا بموج���ب الوكالة الدورية رق���م 1755/2018/6948 بتاريخ 

2018/5/9 عدل نابلس
بمعاملة بيع على القطع رقم 395+364+348+331 من الحوض 11 من أراضي عزموط.

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عشرة 
أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.

الوكيلاسم الموكل )المالك(

فاطم���ة أحمد محم���د عالونة و)ف���راس وبجاس 
وباجس ولبيبة( أبناء فايق عبد الله عالوني

شاهر راضي عبد الكريم عالونه

دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة أراضي نابلس
رقم الملف: 2120/ج/2018
التاريخ: 2018/5/13

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يدة فاطمة علي حس���ن 
ظاهر وذلك بصفت���ه وكيال عامًا بموجب الوكالة العامة رق���م 1754/2018/6666 تاريخ 

2018/5/3
الصادرة من كاتب عدل نابلس

بمعاملة بيع على القطع 3+3+17 حوض رقم 1+2+2 من أراضي ياصيد.
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عشرة 
أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل   

فاطمة علي حسن ظاهر نجيبة محمد ذياب مشاقي  
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 2114/ج/2018
التاريخ: 2018/5/14

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد/ة فريال أمين موسى حمد 
وذل���ك بصفة وكيال خاص���ا بموجب الوكالة الخاصة رقم س���جل 1897/صفحة 2018/115 

الصادرة عن سفارة فلسطين في عمان بتاريخ 2018/5/13
بمعاملة بيع على القطعة رقم 14 من الحوض 7 من اراضي بزاريا.

فمن 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 السير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
الوكيل   اسم الموكل )المالك(  

فريال أمين موسى حمد نشأت علي نمر السالم  
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

دائرة تنفيذ طوباس
التاريخ: 2018/5/10
الرقم: 2017/1057

ورقة إخطار تنفيذي صادر
عن دائرة تنفيذ طوباس في القضية التنفيذية رقم 2017/1057

إل���ى المحكوم عليه: توفيق أحمد توفيق دراغم���ة من طوباس � حي الحديقة، مجهول محل 
اإلقامة حاليًا.

أخبرك بأن الدائن محمود راش���د رضوان الس���يد أحمد قد أبرز لهذه الدائرة كمبيالة تحمل 
توقيعك ومس���تحقة األداء بمبلغ 1800 شيقل و64 شيقل الرسوم والمصاريف لذلك عليك 
الحض���ور لهذه الدائرة خالل اس���بوعين من تاريخ تبلغك هذا اإلخطار التنفيذي بواس���طة 
النش���ر لدفع قيمة الدين المذكور أو االطالع على الملف المتعلق بهذا الدين وبيان ردك او 
اعتراضك عليه وبخالف ذلك س���تقوم هذه الدائرة بالتنفيذ الجبري وتحصيل قيمة الدين 

مضافا اليها الرسوم والمصاريف وفقًا للقانون.
مأمور تنفيذ طوباس
محمد عابد

كتلة الشهيد ياسر عرفات تفوز 
بانتخابات مجلس طلبة "العربية األميركية"

جنين-محم���د ب���الص: أعلن���ت لجنة اإلش���راف على 
انتخابات مجلس الطلبة في الجامعة العربية األميركية، 
أمس، فوز كتلة الش���هيد ياس���ر عرفات بأغلبية مقاعد 

المجلس والبالغ عددها 33 مقعدا في المؤتمر العام.
وحصلت كتلة الش���هيد ياس���ر عرفات، المنبثقة عن 
حركة الشبيبة الطالبية، اإلطار الطالبي لحركة فتح، على 
24 مقع���دا، وكتلة تجمع المبادرة الطالبية، على س���تة 
مقاعد، وكتلة الش���هيد أحم���د الكيالني، وهي تحالف 
بين كتلتي الوحدة الطالبية، و"االس���تقالل" على ثالثة 

مقاعد.
وذكرت لجنة اإلشراف على االنتخابات، أن عدد الطلبة 
المقترعين بلغ 4618 طالبا وطالبة يش���كلون ما نس���بته 

9ر45% من عدد الطلبة الذي���ن يحق لهم االقتراع، وهو 
10061 طالبا وطالبة، حيث حصلت كتلة الش���هيد ياسر 
عرفات على 3215 صوتا، وكتلة تجمع المبادرة الطالبية، 
على 756 صوتا، وكتلة الش���هيد أحم���د الكيالني، على 

410 أصوات، بينما بلغ عدد األوراق الالغية 237.
وهن���أت لجنة اإلش���راف، الكت���ل الطالبي���ة الفائزة، 
مؤكدة أن االنتخابات جرت في أجواء تنافس���ية دون أي 
معيقات، األمر ال���ذي عكس وعي وثقافة طلبة الجامعة 

وحرص الكتل الطالبية على خدمة الطلبة.
وكانت العملي���ة االنتخابية ف���ي الجامعة، بدأت في 
س���اعات الصباح، الختيار مجلس اتحاد طلبة جديد بعد 
عامين من آخر انتخابات مجلس طلبة جرت في الجامعة.

"إنجاز فلسطين" تفوز بجائزتي الجودة واالمتثال للعام 2018
رام الله - "األيام": حازت مؤسس���ة انجاز فلس���طين على 
جائزتي "الجودة" و"االمتثال" للعام 2018 من المؤسس���ة 
العالمية Junior Achievement، وبالتعاون مع مؤسسة 

انجاز العرب التابعة لها.
وحصلت المؤسسة على هذه الجوائز، بحسب بيان صدر 
عنها امس، اللتزامها بالمعايي���ر المتعلقة بآلية وجودة 
تنفيذ خطط المؤسس���ة االستراتيجية وبرامجها، وكذلك 

إعداد وتقديم التقارير المطلوبة بدقة ومهنية عالية.
وقد تّم تس���ليم الجائزتين لمؤسسة إنجاز على هامش 
المؤتمر الس���نوي التي عقدته مؤسسة انجاز العرب في 
عمان - االردن، بحضور ممثلين عن 15 دولة عربية متبنية 

لبرامج انجاز.
وت���ّم خ���الل المؤتمر وعل���ى م���دار ثالثة أي���ام تبادل 
الخب���رات بين المش���اركين، واالس���تفادة م���ن تجاربهم 
العملي���ة، باالضافة الى عقد ورش تدريبية للمش���اركين، 
قّدمها مستش���ارون متخصصون بمجال إدارة المؤسسات 

التنموي���ة، وتطوي���ر البرام���ج المقدم���ة ومواءمتها مع 
التغيرات عل���ى الواقع االقتص���ادي واالجتماعي بالوطن 

العربي.
وتخلل المؤتمر عرض لمس���ؤولة العالق���ات العامة في 
إنج���از فلس���طين لينا بس���طامي تحدثت في���ه عن أهم 
االنجازات خالل العام وعن تجربة المؤسس���ة في التواصل 
م���ع الخريجين واآللي���ات المتبعة في ذل���ك وطرح خطط 

استراتيجية لضمان استمرارية التواصل مع الخريجين.
وعبرت المديرة العامة في إنجاز فلسطين رانية قطينة 
عن ش���كرها وامتنانها ل� "إنجاز الع���رب" على إتاحة هذه 

الفرصة أمام المشاركين إلظهار االفضل.
وأوضحت قطينة "أن هذه الجوائز هي دليل على العمل 
ال���دؤوب والمتواصل ف���ي طريق النجاح وقدمت الش���كر 
ألعض���اء الهيئة العامة الذين قدم���وا الدعم الالزم إيمانًا 
منهم بتطبيق المسؤولية المجتمعية تجاه أبنائهم في 

الوطن من خالل مؤسسة إنجاز فلسطين". 

رجل أعمال يسدد ديون 69 
خريجًا من "العربية األميركية"

جني���ن - محمد بالص: أعلن نائ���ب رئيس مجلس إدارة الجامع���ة العربية األميركية، 
رجل األعمال المهندس عبد الحليم موحد، أمس، التبرع بمبلغ 51 ألف دينار أردني على 
نفقت���ه الخاصة، لصالح خريجي الجامعة ممن ترتبت عليهم ديون لصالحها، جراء عدم 

قدرة عائالتهم على تسديد كامل رسوم دراستهم الجامعية.
واس���تفاد من ه���ذا التبرع، 69 خريج���ًا وخريجة ممن عليهم ديون تت���راوح بين 500 

ولغاية ألف دينار، ولم يتمكنوا من استالم شهادات تخرجهم.
وقال موحد، إن���ه وبعد تواصل إدارة الجامعة العربي���ة األميركية معه، وإطالعه على 
األوض���اع االقتصادي���ة الصعبة لعائالت ه���ؤالء الخريجين، قرر أن يق���دم هذا التبرع، 
لإلس���هام في دعم هؤالء الخريجين، ومس���اعدتهم على بدء حياتهم العملية، وإيجاد 

فرص العمل التي تناسبهم، متمنيا لهم كل التوفيق.
وقدم رئيس الجامعة، األستاذ الدكتور علي زيدان أبو زهري، ونائبه للشؤون اإلدارية 
والمالية، األس���تاذ فالح أبو عرة، شكرهما وتقديرهما للمهندس موحد على هذه اللفتة 
الت���ي قاال، إنها تعبر عن عمق أصالته وانتمائه لش���عبه ووطن���ه، وحرصه على تقديم 
كل اإلمكاني���ات وعلى نفقت���ه الخاصة، لتوفير كل ما يمكن لطلب���ة وخريجي الجامعة، 

ودعمهم لتحقيق طموحاتهم.

"تربية جنين" تطلع المحافظة على 
االستعدادات لتنظيم امتحان "اإلنجاز"

جنين-محمد بالص: أطلع مدير التربية والتعليم العالي في جنين، طارق عالونة، 
أمس، المحافظ اللواء إبراهيم رمضان، على االستعدادات لتنظيم امتحان الثانوية 

العامة "اإلنجاز"، وذلك خالل زيارة قام بها مدير التربية للمحافظة.
وش���ارك في االجتماع مع المحافظ، أمين س���ر حركة فتح ف���ي اإلقليم، د.نور أبو 
الرب، ورئيس قسم النش���اطات في مديرية التربية، عاهد أبو الرب، ورئيس قسم 

الميدان، داود أبو صالح، ورئيس قسم الرقابة الداخلية، عايد حنتولي.
واس���تعرض عالون���ة، اس���تعدادات مديرية التربي���ة لعقد امتح���ان "اإلنجاز"، 

واالحتياجات اللوجستية الالزمة لتنفيذ االمتحان.
وأعرب عن تمنياته لجميع الطلبة بالتوفيق والنجاح، داعيا األهالي إلى مساندة 

الطلبة وتوفير األجواء المالئمة لهم حتى يتمكنوا من تحقيق أفضل النتائج.
وأكد عالونة، اس���تعداد مديرية التربية للمش���اركة في المس���يرة الجماهيرية 
الحاش���دة التي دعت لها اللجنة الوطني���ة العليا إلحياء ذكرى النكبة في محافظة 
جنين، والتي س���تنطلق اليوم إحي���اء لذكرى النكبة ال���� 70، واحتجاجا على نقل 

السفارة األميركية إلى القدس، بمشاركة طلبة ومدراء المدارس والمعلمين.
بدوره، أك���د رمضان، اهتمام ومتابعة المحافظة بتوفير األجواء المالئمة للطلبة 
ومنع أي تجاوزات من ش���أنها أن تؤثر سلبا على سير االمتحانات، وذلك بالتعاون 

مع األجهزة األمنية.

ندوة شعرية في قلقيلية لمناسبة ذكرى النكبة
قلقيلي���ة - "األيام": نظمت مديري���ة الثقافة في محافظ���ة قلقيلية، أمس، لقاء 
شعريًا عقد في قاعة البلدية بعنوان "من جيل إلى جيل عن العودة والقدس ما في 

بديل"، وذلك ضمن فعاليات إحياء ذكرى النكبة السبعين.
وشارك في اللقاء المحافظ اللواء رافع رواجبة، والدكتور باسم هاشم نائب رئيس 
البلدية ومصطفى أبو صالح عضو البلدية، وأنور ريان مدير الثقافة ومدير الشرطة 

فواز طالب ومهتمون بالثقافة وممثلون عن الوزارات الرسمية والشعبية.
وش���ارك في الندوة الش���عراء الدكتور زاهر حنني، واللواء شهاب الدين محمد، 
وكامل النورسي، وعلي عبد الجبار الموقدي، حيث قدموا قصائد شعرية وطنية عن 
النكبة والقدس والقضية الفلسطينية. وفي كلمته خالل افتتاح اللقاء األدبي أكد 
المحافظ على أن حق العودة حق مقدس ال يمكن التنازل عنه، وان قرار ترامب بنقل 
الس���فارة إلى مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية هو قرار ظالم وجائر بحق 
القدس والشعب الفلسطيني وهو استنكار لكافة القيم اإلنسانية ويضرب بعرض 

الحائط كافة المواثيق واألعراف الدولية.

فوز كتلة الشهيد ياسر عرفات 
في انتخابات مجلس طلبة "خضوري"

طولكرم - "األيام": فازت كتلة الش���هيد ياسر 
عرفات – المنبثقة عن حركة الش���بيبة الطالبية 
)فتح(، امس، في انتخاب���ات مجلس اتحاد طلبة 
جامعة فلس���طين التقنية خض���وري، بحصولها 

على 19 مقعدًا من أصل 33 مقعدا. 
وحازت كتل���ة الوفاء االس���المية المنبثقة عن 
حركة حماس 11 مقعدًا، وحازت كتلة فلس���طين 
الت���ي تكون���ت من تحالف س���ت كت���ل طالبية 
)جبهة العمل الطالبي - الذراع الطالبية للجبهة 
الش���عبية، تجم���ع المب���ادرة الطالب���ي – الذراع 
الطالبية للمبادرة الوطنية الفلس���طينية، كتلة 
الوح���دة الطالبية – ال���ذراع الطالبي���ة للجبهة 
الديمقراطي���ة، كتلة اتحاد الطلب���ة التقدمية – 
الذراع الطالبية لحزب الشعب الفلسطيني، كتلة 
االس���تقالل – الذراع الطالبية لحركة فدا وكتلة 

نضال الطلبة – ال���ذراع الطالبية لجبهة النضال 
الشعبي على 3 مقاعد، بحيث كانت نسبة الحسم 

96.8 صوتًا لكل مقعد. 
وبلغ عدد المقترعي���ن 3373 من إجمالي عدد 
طلبة الجامعة الذين يحق لهم االنتخاب والبالغ 
عدده���م )5324( بنس���بة 63.2.% ف���ي انتخاب 
الكت���ل المتنافس���ة، فيم���ا كانت ع���دد األوراق 

البيضاء والالغية 178 ورقة. 
وخالل إعالن النتائج أكد رئيس لجنة اإلشراف 
على االنتخابات د. حسين شنك على أن العملية 
االنتخابية تمت ضمن إط���ار ديمقراطي وضمن 

إطار النزاهة والشفافية. 
وتم فرز األصوات بحضور لجنة اإلش���راف على 
االنتخابات وممثل وزارة التربية والتعليم العالي 

وممثلين عن الكتل الطالبية المشاركة.

"القدس المفتوحة" ومؤسسة الحلم 
عان مذكرة تفاهم

ّ
الفلسطيني توق

عت جامعة 
ّ
رام الله - "األي���ام": وق

القدس المفتوحة ومؤسس���ة الحلم 

الفلس���طيني، أمس، مذكرة تفاهم 

في إطار العمل المجتمعي التنموي 

في مجاالت التنمية والتمكين وبناء 

القدرات.

���ع المذك���رة مس���اعد رئي���س 
ّ
وق

الجامعة لش���ؤون الطلب���ة د. محمد 

ش���اهين، ومع���اذ حس���ين رئيس 

مجل���س إدارة المؤسس���ة، بحضور 

وس���ام غنيم رئيس قسم األنشطة 

الطالبي���ة ف���ي الجامع���ة، وكم���ال 

التنفي���ذي  الرئي���س  طقاطق���ة 

للمؤسس���ة، ورندة مقبول، وحسين 

نج���وم، وجه���اد بني ع���ودة، ووالء 

إدارة  مجل���س  أعض���اء  زواه���رة، 

المؤسسة. 

وأش���ار د. ش���اهين إل���ى أن هذه 

المذك���رة تأتي في س���بيل توحيد 

الجه���ود المؤمنة بالب���ذل والعطاء 

العادلة،  الوطني���ة  قضيتن���ا  تجاه 

ومن منطلق التش���اركية في العمل 

بما يخ���دم المصلح���ة العليا، وهي 

ته���دف إلى رفع كفاي���ات وقدرات 

ف���روع  ف���ي  الطالبي���ة  القي���ادات 

الجامع���ة، وكيفي���ة إدارة العم���ل 

الطلبة، وستنفذ  النقابي بما يخدم 

م���ع مجالس  والتنس���يق  بالتعاون 

إلى  الجامع���ة، إضافة  ف���ي  الطلبة 

استثمار س���اعات العمل التطوعي 

المعتمدة، بما يس���اعد على صقل 

ش���خصية الطلب���ة وتمكينهم من 

االنخراط في سوق العمل وتوظيف 

عملي���ات التمكي���ن ف���ي المجتمع 

الفلسطيني.

من جانب���ه، أكد طقاطق���ة أهمية 

هذه المذك���رة كونها تعزز التعاون 

بين المؤسسة والجامعة في مجاالت 

إل���ى  متطرق���ًا  متع���ددة،  طالبي���ة 

األنش���طة والفعاليات التي تنفذها 

المؤسسة على الصعيد المجتمعي.

مذكرة  بموج���ب  الطرفان  واتف���ق 

عل���ى تش���كيل طواق���م  التفاه���م 

متطوعين من طلب���ة الجامعة، تكون 

مس���اندة للط���رف األول وتعمل في 

مج���ال العمل التطوع���ي بالمجتمع، 

خب الطالبية 
ُ
والعمل على تدريب الن

وإعدادهم كمدربين متخصصين في 

مجاالت التوعية والتثقيف واإلرشاد.

إعداد  التفاه���م  مذك���رة  وتؤكد 

خطة ومنهجية مش���تركة تس���اعد 

في خل���ق اتجاهات إس���تراتيجية 

للعمل في مجاالت الوقاية الشاملة، 

إضافة إلى العمل على تنفيذ جملة 

من البرامج والنشاطات المجتمعية 

من خالل طواقم الطلبة المتطوعين 

المدرب���ة والمؤهلة وطني���ًا وإداريًا 

رقعة  توس���يع  وكذلك  واجتماعيًا، 

المجتمع���ي ضم���ن خطة  العم���ل 

الطلب���ة  عم���ل  إلدارة  ممنهج���ة 

المتطوعين.

فعاليات جنين تكّرم مدير شرطة المحافظة النتهاء مهامه
جني���ن - محمد بالص: ك���ّرم محافظ جنين، الل���واء إبراهيم 
رمضان، وقادة األجهزة األمنية وممثلو الفعاليات والمؤسسات 
الرسمية، أمس، العقيد حقوقي مهند صوان، لمناسبة انتهاء 
مهام عمله كمدير لش���رطة المحافظ���ة، وتوليه منصب مدير 
الش���رطة القضائية ف���ي قيادة الش���رطة، واس���تقبال مدير 

الشرطة الجديد، العقيد عبد اللطيف القدومي.
وجرى التكريم في قاعة المحافظ���ة بحضور قائد المنطقة، 
العقيد ناضر عم���ر، ومدير المخابرات العام���ة، العميد محمد 
غن���ام، ومدير األم���ن الوقائي، العميد مهند أب���و علي، ومدير 
االستخبارات العسكرية، المقدم حسني مبارك، ومدير االرتباط 
العس���كري، المقدم محمد قندس، ومدير الضابطة الجمركية، 
المقدم عمار ياس���ين، ومدي���ر الدفاع المدن���ي، العقيد عبد 
اللطيف أبو عمش���ة، وأمين سر حركة "فتح" في اإلقليم، د. نور 
أبو الرب، ومدير التوجيه السياس���ي والوطني، بشار جالودي، 
ومحاف���ظ طولكرم الس���ابق، الل���واء عبد الله كمي���ل، وممثلي 
المؤسسات الرسمية واألطر النقابية، ومدراء العالقات العامة 
في األجهزة األمنية، ووفد م���ن داخل الخط األخضر، وآخر من 

المستش���فى الميدان���ي األردني، إضافة إل���ى نائب المحافظ 
ومساعديه، وطاقم وحدة العالقات العامة واإلعالم.

وأشاد رمضان، بالجهود التي يبذلها رجال الشرطة األوفياء 
لتحقيق األمن واالستقرار رغم الصعوبات والعقبات والمخاطر 

التي تعترض عملهم.
وأكد، ال���دور المميز للعقيد صوان وتعاون���ه مع المحافظة 
واألجهزة األمنية في سبيل حفظ األمن واألمان وتعزيز السلم 

األهلي في المحافظة.
من جهته، شكر صوان، المحافظ وقادة األجهزة والمؤسسات 
والفعالي���ات على هذا التكريم، وقال: "إننا نحرص على حماية 
أبناء شعبنا والسهر على رعايتهم وتوفير األمن واألمان لهم 
بمسؤولية عالية، وتجسيد الشراكة األمنية عبر القيام بواجبنا 
الوطني في حفظ األمن واالس���تقرار ف���ي محافظة جنين التي 

تستحق منا الكثير، وسنبقى على تواصل مع الجميع".
وفي كلمة حركة "فتح"، أشاد أبو الرب، بدور صوان في حفظ 
األمن وتعاونه مع المؤسسات الرس���مية واألهلية خالل فترة 

عمله.


