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تنوية
ف���ي اعالن صادر عن دائرة تس���جيل اراضي محافظة طولكرم ف���ي معاملة بيع رقم 730/ج/2018 
المنش���ور في جريدة االيام بتاريخ 2018/05/24 العدد 8081 لق���د ورد خطا رقم الوكاله الدوريه 

2018/3139 والصحيح هو 2018/3140 لذا اقتضى التنويه.

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله

رقم الملف: 1793/ج/2018
التاريخ: 2018/5/23

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي رام الله الس���يد س���ليمان عزيز س���ليمان صايج 
بواس���طة الوكيل الدوري محمد مصطفى أحمد حنون بموجب الوكالة الدورية 2016/1575 

بتاريخ 2016/1/28 عدل رام الله
الصادرة من كاتب عدل رام الله

وذلك بمعاملة بيع على أراضي بيرزيت حوض رقم 14 قطعة رقم 209
فمن 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(  
محمد مصطفى أحمد حنون سليمان عزيز سليمان صايج  

دائرة األراضي رام الله

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله

رقم الملف: 1794/ج/2018
التاريخ: 2018/5/23

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي رام الله الس���يد س���ليمان عزيز س���ليمان صايج 
بواس���طة الوكيل الدوري محمد مصطفى أحمد حنون بموجب الوكالة الدورية 2016/1574 

بتاريخ 2016/1/28 عدل رام الله
الصادرة من كاتب عدل رام الله

وذلك بمعاملة بيع على أراضي بيرزيت حوض رقم 14 قطعة رقم 208
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 بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(   

سليمان عزيز سليمان صايج            محمد مصطفى أحمد حنون
دائرة األراضي رام الله

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 2288/ج/2018
التاريخ: 2018/5/24

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد محم���ود عبد الرحمن 
محمود حمادنة بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 1735/2018/6423 بتاريخ 

2018/4/29 عدل نابلس
بمعاملة بيع على القطعة رقم 2 من الحوض 20 من أراضي عصيرة الشمالية.

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 الس���ير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
الوكيل اسم الموكل )المالك(   

محمود عبد الجليل محمد ياسين 
محمود عبد الرحمن محمود حمادنة  وآمنة عامر مصطفى حمودي 

دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 2289 + 2297+2295/ج/2018
التاريخ: 2018/5/24

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد محم���ود عبد الرحمن 
محمود حمادنة بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 1750/2018/5987 بتاريخ 
2018/4/22 عدل نابلس والمعطوفة على العامة رقم سجل 1842/صفحة 2017/69 بتاريخ 
2017/12/27 س���فارة فلس���طين/ عمان والعامة رقم س���جل 1848/صفحة 2018/4 بتاريخ 

2018/1/10 سفارة فلسطين/ عمان 
بمعامل���ة بيع على القطعة رقم 24 من الحوض 8 القطعة 38 حوض 12 القطعة 17 حوض 

18 القطعة 62 حوض 12 من أراضي عصيرة الشمالية.
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
الوكيل   اسم الموكل )المالك(   

محمود وهدى أبناء عبد الجليل محمد
 برهم وآمنة عامر مصطفى حمودي           محمود عبد الرحمن محمود حمادنة

آمنة عامر مصطفى حمودي وعبد الجليل
 ووفاء وسوسن وسمر أبناء محمد عبد الجليل 

الياسين وهدى عبد الجليل محمد الياسين 
محمود عبد الجليل محمد الياسين

دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين

ديوان قاضي القضاة

محكمة بيرزيت الشرعية
إعالن بيع بالمزاد العلني لحصص قاصرة في قطعة أرض صادر عن محكمة 

بيرزيت الشرعية
بناًء على االس���تدعاء المقدم إلينا من المس���تدعية يس���رى محمد عبد الله عقل من عطارة 
وتحمل هوية رقم 967035270 بصفتها الوصي الش���رعي على ابنتها القاصرة دانا حمدي 
محمد عقل بموجب حجة وصاية صادرة عن هذه المحكمة بتاريخ 2012/1/1م وتحمل الرقم 
29/166/62 ال���ذي تطلب اإلذن لها ببيع حصص القاص���رة دانا المذكورة في قطعة األرض 
رقم 78 حوض 5 المسماة شعب خلف البالغة مساحتها اإلجمالية 3215م2 وتملك القاصرة 
دان���ا المذكورة فيها ما مس���احته 6,30م2 من أراضي عطارة وعلي���ه فقد تقرر تعيين يوم 
الثالثاء الموافق 2018/5/29م الس���اعة 10 صباحًا موعدًا إلجراء المزاد العلني الذي سيعقد 
على رقبة األرض الموصوفة أعاله، فمن يرغب بالشراء التواجد في الزمان والمكان المحددين 
علمًا أن هذا البيع موقوف النفاذ على موافقة س���ماحة قاضي القضاة حسب األصول تحريرًا 

في 5/رمضان المبارك/1439ه� وفق 2018/5/21م.
قاضي بيرزيت الشرعي

دولة فلسطين
السلطة القضائية

دائرة تنفيذ الخليل
الرقم: 2018/1798
التاريخ: 2018/5/22

ورقة إخطار تنفيذي صادرة عن دائرة تنفيذ الخليل في القضية التنفيذية 
 2018/1798

إلى المحكوم عليه: فواز عزات عبد اللطيف الكرد من الخليل � الكرنتينا حامل هوية 949556914 
ومجهول محل اإلقامة حاليًا. 

ليك���ن معلومًا لدي���ك أنه وبموجب المادة 10 من قانون التنفيذ الفلس���طيني ق���د تقرر وبتاريخ 
2018/5/20 إش���عارك أنه بتاريخ 2018/3/26 قام المحكوم له: نصري ناصر عبد الرحيم غيث من 
الخلي���ل وكيلها المحامي خلدون عواودة بطرح الس���ند التنفيذي وهو عب���ارة عن كمبيالة عدد 1 

بقيمة 5000 شيقل مستحقة األداء بال تاريخ.
حيث سجلت لدينا تحت رقم 2018/1798 تنفيذ الخليل.

ل���ذا يتوجب عليك مراجعة دائرة تنفيذ الخليل أو من تنيبه عنك في ظرف أس���بوعين اعتبارًا من 
تاريخ نش���ر هذا اإلخطار وبخالف ذلك س���تقوم دائرة التنفيذ باتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 

بحقك حسب األصول.
مأمور تنفيذ الخليل
غسان البكري

دولة فلسطين
السلطة القضائية

دائرة تنفيذ بيت لحم
رقم التنفيذ: 2017/1477 
التاريخ: 2018/5/24

ورقة علم وخبر وتبليغ صادرة عن دائرة تنفيذ بيت لحم في القضية التنفيذية 
رقم 2017/1477 بواسطة النشر

إلى المحكوم عليها ش���ركة الجراش���ي الحديثة لالس���تيراد المفوض بالتوقيع عنها محمد احمد 
نمر س���الم/ الدوحة � ومجهول مكان اإلقامة حاليًا، أعلمكم أن المحكوم لها الش���ركة الفلسطينية 
للزيوت المعدنية تقدمت بواسطة وكيلها المحامي نبيل الحسيني بطرح شيكات بقيمة 82755 
شيكل مستحقات بتاريخ 2010/10/20 + 2010/6/30 + 2010/7/1 + 2010/7/15 + 2010/7/31 
 2010/12/3 + 2010/11/30 + 2010/11/10 + 2010/10/31 + 2010/10/10 + 2010/9/12 +
مس���حوبات على البنك األهلي األردني وسجلت تحت الرقم 2017/1477 وتم تحديد جلسة إثبات 

اقتدار يوم االثنين الموافق 2018/6/11 أمام سعادة قاضي تنفيذ بيت لحم.
وعليه يتوجب عليكم مراجعة دائرة التنفيذ أو من تنيبه لحضور الجلس���ة وبعكس ذلك ستقوم 

دائرة التنفيذ باتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقك.
معتصم عمرو
مأمور تنفيذ محكمة بيت لحم

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 2302/ج/2018
التاريخ: 2018/5/24

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد خالد بس���ام عبد الجبار 
صوالح���ة بصفته وكيال دوري���ا بموجب الوكالة الدوري���ة رق���م 1529/2016/4035 بتاريخ 

2018/4/1 عدل نابلس
بمعاملة بيع على القطعة رقم 122 من الحوض 30 من أراضي عصيرة الشمالية.

فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
الوكيل اسم الموكل )المالك(   

خالد بسام عبد الجبار صوالحة سرية محمود حامد الصوالحة 
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 2294/ج/2018
التاريخ: 2018/5/24

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعل���ن للعم���وم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد محم���ود عبد الرحمن 
محم���ود حمادنة بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 1751/2018/6175 بتاريخ 

2018/4/25 عدل نابلس
بمعاملة بيع على القطعة رقم 5 من الحوض 32 من أراضي عصيرة الشمالية.

فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حس���ب األصول 

ووفقًا للقانون.
الوكيل اسم الموكل )المالك(    

نادرة ونادية وآمنة أبناء محمود محمد حمادنة       محمود عبد الرحمن محمود حمادنة
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة صلح طولكرم
هيئة القاضي: مشتاق القاضي       دعوى رقم: 2017/719 حقوق صلح طولكرم  

التاريخ: 2018/5/17

مذكرة دعوى صادرة عن محكمة صلح طولكرم في الدعوى المدنية رقم 
2017/719 لتبليغ المدعى عليه بالنشر

إلى المدعى عليه: سويرح فايز عايش مبارك من مخيم طولكرم ومجهول محل اإلقامة حاليًا. 
يقتضى عليك الحضور إلى محكمة صلح طولكرم يوم 2018/6/25 الس���اعة التاسعة صباحًا للنظر 
في الدعوى المدنية رقم 2017/719  حقوق صلح طولكرم والتي أقامها عليك المدعي: علي عدنان 
محمد جبارين من طولكرم بواسطة وكالئه المحامون حسام حطاب و/أو بيسان أبو شمعة و/أو هاني 

ذنيبي و/أو عرين الشيخ، مرفق الئحة الدعوى ومرفقاتها.
وموضوعها: المطالبة بمبلغ 1600 شيكل

يمكنك الحضور إلى قلم المحكمة ش���خصيًا أو إرس���ال وكيل عنك لالطالع على تفاصيل الدعوى 
وعماًل بأحكام المادة رقم 62 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ رقم 2 لس���نة 
2001 يقتضى عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبلغك بالنش���ر 

وبخالف ذلك تجري محاكمتك حضوريًا.
مع االحترام

رئيس قلم حقوق محكمة صلح طولكرم
رائد زيدان

تنويه
لم ينش���ر في االعالن الصادر ع���ن دائرة االراضي في مكتب طوب���اس معاملة رقم 692/ج/2018 
والوكالة الخاصة رقم 299/2010/64 رقم الوكالة 64/2010/217 المنشور في جريدة االيام بتاريخ 

.2017/5/17

تنويه
ذكر خطأ في االعالن  الصادر عن دائرة تس���جيل اراضي طوباس معاملة رقم 2018/670 المنشور 
بتاريخ 2018/5/14 الخطأ رقم المعاملة : 2018/670  والصحيح :2018/673 لذا اقتضى التنويه.

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي الخليل 
الرقم: 84/ق/2018
التاريخ: 2018/5/24

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي الخليل
يعلن الطالع العموم أنه تقدم إلى هذه الدائرة الس���يد عوض محمد عوض ش���ريف بصفته 
الوكيل الخاص عن زينب احمد عبد الفتاح أبو دية بموجب الوكالة الخاصة رقم 2018/2155 
بتاري���خ 2018/4/25 الص���ادرة عن كاتب عدل بيت لح���م والمعطوفة عل���ى الوكالة العامة 
رقم س���جل1870 صفحة 2018/106 الصادرة عن س���فارة دولة فلس���طين في عمان بتاريخ 
2018/3/13 والمصدقة تح���ت عدل رقم 1771 بتاريخ 2018/3/27 وبصفته الوكيل الخاص 
عن مري���م احمد عبد الفتاح أبو دية بموجب الوكالة الخاص���ة رقم 2018/2495 الصادرة عن 
كات���ب عدل بيت لحم بتاريخ 2018/5/13 وبصفته الوكيل الخاص عن نعمة ونزيهة وزاهرة 
بنات فهمي صالح دبس بموجب الوكالة الخاصة رقم 1755/2018/6962 الصادرة عن كاتب 

عدل نابلس بتاريخ 2018/5/9
وذل���ك لفتح معاملة بيع على قطعة األرض رقم الس���جل 3ع رق���م الصفحة 48 رقم القطعة 

1724 من حوض رقم 2 بموقع العروق من أراضي صوريف/ الخليل.
فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة التس���جيل خالل مدة أقصاها 
عش���رة أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراءات الملف حسب 

األصول ووفقًا للقانون.
الحصص المباعة اسم الوكيل   اسم الموكل    

37440/725 زينب احمد عبد الفتاح أبو دية                 عوض محمد عوض شريف 
37440/725 مريم احمد عبد الفتاح أبو دية                 عوض محمد عوض شريف 
37440/60 نعمة ونزيهة وزاهرة بنات فهمي صالح دبس    عوض محمد عوض شريف 

مدير تسجيل أراضي الخليل
محمود عدوان

غزة: سهولة مبحث التربية اإلسالمية تبدد مخاوف طلبة "اإلنجاز"
كتب عيسى سعد الله:

بددت س���هولة مبحث التربية اإلسالمية جزءا من مخاوف طلبة 

الثاني���ة العامة "اإلنجاز" الذين توجه���وا يوم امس، في مختلف 

محافظ���ات الوطن لتقديم اول امتحان���ات الثانوية العامة لهذا 

العام.

وعب���ر العديد من الطلبة خالل احاديث منفصلة مع "األيام" عن 

ارتياحهم من سهولة االمتحانات وشموليتها كما تقول الطالبة 

هناء شعبان والتي لم تخف ارتياحها وشعورها بعد خروجها من 

قاعة االمتحان بشكل مبكر.

واعترفت ش���عبان بأن س���هولة االمتحان وضع���ت حدًا للتوتر 

الذي س���يطر عليها قبل دخولها قاعة االمتحان، مبينة ان جميع 

األسئلة جاءت من الكتاب.

وعبرت شعبان عن املها ان تكون االمتحانات األخرى بالسهولة 

والسالسة نفسها.

وتش���اطرها الرأي زميلتها نرمين عقاد والتي تبادلت التهاني 

مع زميالتها بعد خروجهما من قاعة االمتحان.

وأضافت عقاد انها رغم س���هولة مبحث التربية اإلسالمية فان 

رهبة االمتحانات سيطرت عليها قبل دخولها قاعة االمتحانات.

وقالت عقاد ان الظروف ف���ي قطاع غزة وتزامن االمتحانات في 

الصيام انعكس س���لبًا على الطلبة ولكن سهولة االمتحان أزالت 

الكثير من الخوف واراح نفسيتها.

اما الطالب محمود ياسين من مدرسة الكرمل فاعتبر ان سهولة 

امتحان التربية اإلس���المية مؤش���ر جيد على سالس���ة وسهولة 

االمتحانات القادمة.

وقال ياس���ين، بشكل عام األسئلة كانت سهلة وشاملة وجاءت 

جميعها ضمن المنهج والكتاب الوزاري ولم احتج الى جهد كبير 

في التفكير لحلها.

واعترف ياس���ين انه لم يكن يهتم كثي���رًا بهذه المادة نظرًا 

لسهولتها النسبية ولكن المهم بالنسبة له االمتحانات العلمية 

المتبقية والتي عادة ما تشهد صعوبات نسبية.

فيم���ا فضل الطال���ب احمد الرمل���ي عدم الحكم عل���ى طبيعة 

االمتحانات رغم سهولة مبحث التربية اإلسالمية.

وقال الرملي، في الس���نوات الس���ابقة ش���هد مبح���ث التربية 

اإلس���المية س���هولة نس���بية ولكن المهم انه جاء العام الحالي 

سهال بشكل واضح.

وكغي���ره م���ن الطلبة تمن���ى الرمل���ي ان تش���هد االمتحانات 

المتبقية السالسة نفسها.

وتوج���ه صباح امس، "31.755" طالب���ا وطالبة من قطاع غزة الى 

180 قاعة امتحان منتش���رة في المحافظات الخمس لتقديم أول 

امتحان���ات الثانوي���ة العامة "اإلنجاز" في دورت���ه األولى، منهم 

7.384 طالبا من طالب العلمي  و22.982 من طالب األدبي.

بدعم من مؤسسة منيب المصري للتنمية

صندوق ووقفية القدس يفتتح مختبرًا 
للحاسوب ومكتبة عامة في الولجة

المس���تمر، وتلبية صن���دوق ووقفية 

الق���دس طلب المجل���س المجلي من 

خ���الل منح���ة م���ن مؤسس���ة منيب 

المص���ري للتنمي���ة، وق���دم ش���رحًا 

حول واقع قري���ة الولجة والتحديات 

المحيطة.

بدوره، ب���ارك المط���ران حنا لقرية 

الجديد،  المش���روع  افتت���اح  الولجة 

ش���اكرًا منيب المص���ري على دعمه 

المتواص���ل للقدس، وأش���اد بصمود 

الولجة، فيما  أهالي قري���ة  وبطوالت 

اعتب���ر ش���يخة صمودهم مدرس���ة 

يحتذى بها. 

أما المصري فاعتبر المشروع بداية 

لمس���اندة القرية وق���ال: هذا الدعم 

أقل واجب تج���اه صمود أهل القرية، 

مؤكدًا أهمية دعمهم ومساندتهم.

وقدم الفنان المقدس���ي أحمد أبو 

سلعوم وصلة غنائية وفنية مميزة، 

ثم توجه الحضور الفتتاح المشروع، 

ال���ذي تضم���ن مختب���رًا للحاس���وب 

المكتبة  لتطوير  التجهيزات  وبعض 

القائمة سابقًا في قرية الولجة. 

برنامج  المش���روع ضم���ن  ويأت���ي 

والثقاف���ي  االقتص���ادي  التمكي���ن 

واالجتماع���ي للمقدس���يين، الممول 

من مؤسس���ة منيب رش���يد المصري 

للتنمية، والبنك اإلس���المي للتنمية، 

القدس،  ووقفية  صن���دوق  وبتنفيذ 

وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

مشاركون في حفل االفتتاح.

القدس - "األيام": نظم مجلس قروي 

برعاية  لحم،  بي���ت  الولجة بمحافظة 

محاف���ظ القدس، عدنان الحس���يني، 

وبمنحة من مؤسس���ة منيب رش���يد 

المصري للتنمي���ة، وتنفيذ صندوق 

ووقفي���ة الق���دس، إفط���ار التحدي 

والصم���ود، ضمن فعالي���ات افتتاح 

مشروع محطة المعرفة، المكونة من 

مختبر حاس���وب وتحدي���ث المكتبة 

العامة في القرية. 

وحض���ر حف���ل االفتت���اح رئيس 

ووقفي���ة  إدارة صن���دوق  مجل���س 

الق���دس مني���ب رش���يد المصري، 

بوزارة ش���ؤون  المس���اعد  والوكيل 

الرجب���ي، ممثاًل  الق���دس حم���دي 

ع���ن المحافظ، والمط���ران عطا الله 

التنفيذي لصندوق  والمدي���ر  حنا، 

ووقفي���ة القدس، طاهر الديس���ي، 

ورئي���س المجل���س الق���روي ع���الء 

دراس، وعضو هيئة العمل الوطني 

راس���م عبيدات، ومستشار الداخل 

الفلسطيني علي شيخة.

وب���دئ الحف���ل بآيات م���ن الذكر 

عبيدات  اس���تعرض  ث���م  الحكيم، 

أهلها،  وصم���ود  الولج���ة،  تاري���خ 

الت���ي  االس���تيطانية  والمخاط���ر 

تحيط بأراضي القرية، فيما أش���اد 

ووقفية  ب���دور صن���دوق  الرجب���ي 

الق���دس، ونش���اطه المتصاعد في 

دعم مدينة الق���دس وأهلها، وحيا 

أهالي قرية الولجة وتصديهم للمد 

االس���تيطاني، مؤكدًا وقوف ووزارة 

ش���ؤون الق���دس والمحافظ���ة إلى 

جانب أهالي القرية، التي تحتضن 

أقدم شجرة زيتون يزيد عمرها على 

خمسة آالف عام. 

م���ن جهت���ه، ثّم���ن دراس مبادرة 

منيب المصري وجهوده في صندوق 

الق���دس، ودع���م محافظ���ة القدس 

ع اتفاقية 
ّ

"القدس المفتوحة" توق
في مجال التمكين الطالبي

عت جامعة القدس المفتوح���ة، والمعهد الديمقراطي الوطني 
ّ
رام الل���ه - "األيام": وق

للش���ؤون الدولية، في رام الله، أمس، اتفاقية تعاون في مجال التمكين الطالبي، حيث 
عه���ا عن الجامعة رئيس���ها يونس عم���رو، وعن المعهد المدي���ر اإلقليمي، أريانيت 

ّ
وق

شيهو.
وأكد عمرو ضرورة تمكين الطلبة في المجاالت كافة، خاصة فيما يتعلق بالديمقراطية 
وحق���وق اإلنس���ان واالنتخابات والتواصل مع صن���اع القرار وغيرها، مبين���ًا أن الجامعة 
س���تقدم كل ما يلزم لنشر البرنامج في المحافظات الفلسطينية كافة، عبر فروعها، كي 

تعم الفائدة على أكبر عدد ممكن من الطلبة.
من جهته، أش���اد ش���يهو بتعاون "القدس المفتوحة"، مش���يرًا إل���ى أهمية البرنامج 
للطلبة، وقال: "إن أهمية هذا البرنامج تنبع من كونه يس���عى إلى إش���راك الش���باب في 
الحوار والنش���اط السياسي وبناء كادر ش���بابي يمتلك المهارات السياسية والقيادية 

للمشاركة الفاعلة في األنشطة السياسية ونشاطات المجتمع المدني".  
وحضر التوقيع نائبا رئيس الجامعة للش���ؤون األكاديمية س���مير النجدي، وللشؤون 
المالية عصام خليل، ومساعدا رئيس الجامعة لشؤون المتابعة آالء الشخشير، ولشؤون 
الطلبة محمد ش���اهين، ومديرة دائرة العالقات العامة س���الفة مس���لم، ورئيس قس���م 
متابعة ش���ؤون الخريجين إياد إشتية، ومنس���قة العالقات الخارجية لينا أبو هالل، ومن 

المعهد مسؤول البرامج في الضفة وغزة، أشرف زغير.

21 ألف مسافر تنقلوا 
على معبر الكرامة 
األسبوع الماضي

أريح���ا - "األيام": تنق���ل أكثر من 21 
ألف مواطن ومواطن���ة وزائر، عبر معبر 
الكرام���ة الح���دودي في أريح���ا، خالل 
األسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 

18 مطلوبًا جنائيًا.
العامة  العالقات  بي���ان إلدارة  وذكر 
واإلعالم في الش���رطة، أم���س، أن عدد 
المغادري���ن عبر معب���ر الكرامة، خالل 
بلغ 11622 شخصًا،  الماضي،  األس���بوع 
فيما بلغ عدد القادمين 10119 شخصًا، 
وأن حركة المسافرين كانت متوسطة.

وأش���ار البيان إلى أن ش���رطة المعبر 
قبضت، خالل الفترة نفس���ها، على 18 
مطلوبًا جنائيًا وممنوعًا من السفر، سواء 
أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو 
ترقب وصولهم أثناء دخولهم لألراضي 
الفلس���طينية، مبين���ًا أنه���م مطلوبون 
ف���ي قضاي���ا مرفوع���ة أم���ام المحاكم 
الفلسطينية على اختالف تقسيماتها.

وأوض���ح البيان أن األجه���زة األمنية 
العامة للمعابر  والمدنية ف���ي اإلدارة 
والحدود قدمت العديد من التسهيالت 
والخدمات لكافة المواطنين، حيث تم 
التنسيق ل� 11 حالة مرضية للسفر بين 
جانبي المعبر في س���يارات اإلسعاف 
الفلس���طينية، الفت���ًا إل���ى أن الجانب 
اإلس���رائيلي أعاد، خالل الفترة ذاتها، 

12 مواطنًا بذرائع أمنية.

76811 طالبًا وطالبة يتقدمون
 المتحان الثانوية "اإلنجاز"

محافظات - "األيام": توج����ه 76811 طالبا وطالبة، 

أم����س، إلى قاعات امتحان الثانوية العامة "اإلنجاز" 

للعام 2018 في دورته األولى "دورة مروان ش����رف" 

للس����نة الثانية من سنوات العمل بالنظام الجديد، 

منه����م 45056 طالبا/ة في المحافظات الش����مالية 

و31755 طالبا/ة في المحافظات الجنوبية.

وذكرت لجنة االمتحانات العامة في وزارة التربية 

والتعليم العالي، في بي����ان لها، أن الطلبة موزعون 

على 656 قاعة، منها 473 في المحافظات الشمالية 

و180 في المحافظات الجنوبية، وثالث قاعات تابعة 

للمدارس الفلس����طينية خارج الوط����ن في كل من: 

قطر، ورومانيا، وبلغاريا.

وتمن����ت اللجن����ة للطلب����ة التوفي����ق والنجاح في 

 الجميع إلى توفير البيئة المناسبة 
ً
االمتحان، داعية

 جيش العاملين 
ً
التي تراعي مصلحة الطلبة، شاكرة

في االمتحان والمشرفين على كافة تفاصيله.

وفي الس����ياق ذاته، أكد المتحدث باسم الشرطة 

المق����دم ل����ؤي ارزيقات أن الش����رطة أنه����ت كافة 

العامة  الثانوية  امتحانات  لتأمين  االس����تعدادات 

"اإلنجاز" في كافة المحافظات، ضمن خطة أعدتها 

إدارة العمليات المركزية وتم توزيعها على شرطة 

المحافظات واإلدارات المتخصصة والمكلفة تنفيذ 

هذه المهمة.

وق����ال ارزيقات، في بي����ان صحافي، إنه س����يتم 

استكمال تطبيق هذه الخطة اعتبارا من صباح اليوم 

الس����بت )امس(، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن نشر 

عناصر وضباط الش����رطة في كافة القاعات وتأمين 

ومراكز  والتعلي����م  التربية  لمديري����ات  الحراس����ة 

التصحيح، ومرافقة المركبات التي س����تقوم بنقل 

األس����ئلة من الوزارة إلى مكاتب مديريات التربية 

والتعليم ف����ي المحافظات، ونق����ل دفاتر اإلجابات 

عند االنتهاء من القاعات إلى مراكز التصحيح.

وأوضح أنه سيش����ارك في تنفيذ هذه المهمة ما 

يزيد على 1300 ضاب����ط وضابط صف وفرد لتأمين 

الحراس����ة ل� 428 قاعة منذ س����اعات الصباح وحتى 

انته����اء االمتح����ان ومغ����ادرة الطلبة، كما س����يتم 

تأمين الحراسة ل� 16 مديرية من مديريات التربية 

والتعليم و12 مركز تصحيح.

وفي قطاع غزة، لوحظ قدوم عدد كبير من الطلبة 

مس����تندين لعكاكيز أو على ك����راس متحركة ألداء 

اليوم األول من امتحانات "التوجيهي".

من جانبهم، أعرب عدد من الطلبة الممتحنين عن 

ارتياحهم من سير االمتحانات في يومها األول.

وقال����وا ل�"األي����ام"، إن اللجان ش����هدت انضباطا 

وه����دوءا ما مكنهم م����ن أداء امتحانه����م بارتياح 

نفس����ي، مش����يرين إلى أن األس����ئلة كانت سهلة 

وشاملة.

وقالت الطالبة نرمين عودة التي تقدمت لالمتحان 

في لجنة "الكويت" في جباليا، إن األس����ئلة شملت 

جميع المنهاج، وأن حالة الهدوء س����اهمت بشكل 

كبير في تأدية االمتحان بالشكل المطلوب.

واعتب����ر الطال����ب الجري����ح مؤمن خي����ر الدين، أن 

إصابت����ه لم تكن عائقًا أمام تأدية االمتحانات فهو 

وصل للجنته "احمد الش����قيري" في الموعد المحدد 

مستندًا على عكازين خشبيين. 

وقال، "األس����ئلة عادية وقد أديت امتحان التربية 

اإلس����المية بيس����ر وس����هولة، لكن م����ع بعض آالم 

الجرح".

من جانبها، قالت الطالب����ة منار أبو حبل من لجنة 

"ش����ادية أبو غزال����ة"، إن اللجنة ش����هدت انضباطا 

بش����كل عام، باس����تثناء بعض التشويش����ات التي 

طرأت قبيل انتهاء الوقت المخصص.

واعتبرت أن األس����ئلة لم تش����مل كافة المواضيع 

المنهجية، لكنها كانت معظمها سهلة ومباشرة.


