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تنويه

وردت ع���ن طريق الخطأ في اإلعالن الصادر عن دائرة تس���جيل أراضي جني���ن في معاملة بيع 

رقم )5539/ج/2018( والمنش���ور في جريدة األيام بتاري���خ 2018/7/22، عبارة بتاريخ 2007/8/24، 

والصحيح هو بتاريخ 2007/4/28،فاقتضى التنويه.

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 5632/ج/2018
التاريخ: 2018/7/23

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة س���الم فتحي س���عيد 
ش���رامطة وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكال���ة الدورية رقم 439/2018/6450 تاريخ 

2018/7/1
بيع الحصص حسب الدورية

الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي عجة حوض رقم 8 قطعة رقم 96

فمن له أي اعتراض 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(  
سالم فتحي سعيد شرامطة نبيل امين إسماعيل شرامطة 

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
السلطة القضائية 

محكمة بداية طولكرم
الرقم: 2017/5928 
التاريخ: 2018/7/18

ورقة إخبار بالنشر في إحدى الصحف المحلية
صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم

إلى المحكوم عليه: عالء محمد يوس���ف علي حسن من طولكرم � شارع نابلس فوق مخبز حطين، 
ومجهول محل اإلقامة حاليًا.

عماًل بقرار س���عادة قاضي التنفيذ بتاري���خ 2018/7/16 في القضي���ة التنفيذية 2017/5928  
والتي موضوعها ش���يك بقيمة 2000 ش���يكل، فقد تقرر إعالمك حيث أنه وعماًل بالمادة 10 من 
قانون التنفيذ فقد تقرر إعالمك أنه عليك أن تقوم خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبلغك 
بتنفي���ذ مضمون القرار و/أو أداء الدين إلى المحكوم له: نهاد صالح محمود عبيد من فرعون، وإذا 
لم تقم بتنفيذ مضمون القرار أو لم تقم بالمراجعة فتضطر دائرة التنفيذ إلى مباشرة اإلجراءات 

القانونية بحقك.
تحريرًا في 2018/7/18

مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 5629/ج/2018
التاريخ: 2018/7/23

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد أنا بالل يوس���ف جميل 
صعابن���ة بصفتي وكي���ال عن 1. رئيفة 2. لطفية 3. رش���يقة أبناء محم���د ناصر صعابنة 

بموجب الدورية 440/2018/7467 عدل جنين بتاريخ 2018/7/23
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على أراضي فحمة حوض رقم 6 قطعة رقم 38 
فمن له أي اعتراض 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: 5601/ج/2018
التاريخ: 2018/7/23

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد أنا س���ائد إبراهيم محمد 
حوش���ية بصفتي الش���خصية وبصفتي وكيال عن 1. نعيم شحادة س���ليمان حوشية 2. 
فخرية يوس���ف س���ليمان احمد بموجب الخاصة 418/2014/2356 ع���دل جنين بتاريخ 

2014/3/11 المباع كامل الحصص الشخصية وكامل حصص موكليني
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على أراضي اليامون حوض رقم 17 قطعة رقم 66
فمن له اعت���راض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2018/6/20
الرقم: 2017/5499

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم 2017/5499

إل���ى المحك���وم عليه/عليهم: ديب محم���د ديب الغ���زاوي/ رام الله/ بيتونيا/ بالق���رب من الكلية 
العصرية/ بجانب محل ناهظ صندوقة/ مجهول محل اإلقامة حاليًا.

نعلمك أن المحكوم له/لها: ش���ركة البيرة التجارية لمواد البناء/ وكيلها المحامي: ضياء عباسي أو 
من ينوب عنه.

قد حضر/ت إلى دائرتنا وطرح/ت لتنفيذ كمبيالة بقيمة 300 شيقل باإلضافة للرسوم والمصاريف 
حالة ومستحقة األداء، إضافة إلى 13 شيقل رسوم تنفيذ.

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
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 5536/ج/2018
التاريخ: 2018/7/19

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد مراد محمود احمد نعيرات 
وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 364/2006/3765 تاريخ 2006/5/24 

المعطوفة على الدورية 125/95/4470 عدل جنين 1995/12/23
بيع الحصص حسب الدورية

الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي قباطية حوض رقم 3 قطعة رقم 1

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

اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(   
مراد محمود احمد نعيرات شاهر + سلطان )أبناء محمد خليل العبد الله( 

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية نابلس
دائرة التنفيذ

الرقم: 2018/4977
التاريخ: 2018/7/12

ورقة إخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس
بالدعوى التنفيذية رقم 2018/4977

إلى المحكوم عليه: اس���عد علي س���عيد جودة جنين عجة الشارع الرئيسي وسط البلد بالقرب من 
محطة المحروقات ومجهول محل اإلقامة حاليًا.

يجب عليك أن تؤدي في ظرف أسبوعين اعتبارًا من تاريخ تبلغك ورقة االخبار التنفيذي هذه في 
ه���ذا العدد بالقرار المنفذ الصادر في القضية التنفيذي���ة رقم 2018/4977 دائرة تنفيذ نابلس 
وموضوعها مطالبة مالية بمبلغ 266300 شيكل بموجب قرار محكمة بداية نابلس رقم 2017/839 
الصادر بتاريخ 2018/1/11 لصالح المحكوم له عدي جودت سعيد خليفة، وإذا انقضت هذه المدة 

فستضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم حسب األصول والقانون بحقك.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي 
دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس

رقم الملف: 3073/ج/2018
التاريخ: 2018/7/23

إعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي نابلس السيد/ة ختام جبر شاكر دويكات وذلك 
بصف���ة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 1608/2016/23363 تاريخ 2016/11/20 
والوكالة الدورية رقم س���جل 1677/صفحة 2016/15 سفارة دولة فلسطين � عمان بتاريخ 

2016/15
الصادرة من كاتب عدل نابلس

وذلك بمعاملة بيع على أراضي عصيرة الشمالية حوض رقم 17 قطعة رقم 30
فمن له اعت���راض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل   اسم الموكل )المالك(   

ريم عامر مصطفى حمادنة رنا وهدان احمد حمودة   
ختام جبر شاكر دويكات )عفاف وسامي ومعين( أبناء وهدان أحمد حمودة 

دائرة األراضي نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية نابلس
دائرة التنفيذ

الرقم: 2017/8332
التاريخ: 2018/7/3

ورقة إخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس
بالدعوى التنفيذية رقم 2017/8332

إل���ى المحكوم عليه: عم���ر محمد عمر عرفات نابلس المخفية مقاب���ل وزارة الصحة ومجهول محل 
اإلقامة حاليًا.

يجب عليك أن تؤدي في ظرف أسبوعين اعتبارًا من تاريخ تبلغك ورقة اإلخبار التنفيذي هذه في 
هذا العدد بالقرار الصادر في القضية التنفيذية رقم 2017/8332 دائرة تنفيذ نابلس وموضوعها 
مطالبة مالية بمبلغ 3032 دينار بموجب كمبيالة لصالح المحكوم له جاس���ر محمود محمد فطاير، 

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

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي 
دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس

رقم الملف: 3069/ج/2018
التاريخ: 2018/7/23

إعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي نابلس الس���يد نبيل إبراهيم يوس���ف الريس 
وذلك بصفة وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 480/2018/1722 تاريخ 2018/1/10

الصادرة من كاتب عدل نابلس
وذلك بمعاملة بيع على أراضي 

سبسطية حوض رقم 2 قطعة رقم 13
سبسطية حوض رقم 2 قطعة رقم 17
سبسطية حوض رقم 2 قطعة رقم 53

فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل   اسم الموكل )المالك(  

نبيل إبراهيم يوسف الريس محمود فضل محمود المسعود 
دائرة األراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي 
دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس

رقم الملف: 2976/ج/2018
التاريخ: 2018/7/17

إعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي نابلس السيد معزوز محمود رضا احجاب وذلك 
بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 1716/2017/19271 تاريخ 2017/12/21

الصادرة من كاتب عدل نابلس
وذلك بمعاملة بيع على أراضي نابلس حوض رقم 24064 قطعة رقم 15

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل   اسم الموكل )المالك(  

معزوز محمود رضا احجاب هيثم غالب اسعد فريتخ  
دائرة األراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس

رقم الملف: 3075/ج/2018
التاريخ: 2018/7/23

إعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي نابلس السيد شريف سعد بشير شتية وذلك 
بصف���ة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 1683/2017/12556 تاريخ 2017/8/21 

المعطوفة على الوكالة الخاصة رقم 2017/3119 عدل طولكرم بتاريخ 2017/5/8
الصادرة من كاتب عدل نابلس

وذلك بمعاملة بيع على أراضي روجيب حوض رقم 6 قطعة رقم 95 
 فمن 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(

)يوس���ف وصالح وحس���ن وس���ماح( أبناء محمد أحمد 
يوس���ف و)سمير ونبيلة وسميرة وس���احرة( أبناء جابر 

أحمد دويكات

شريف سعد بشير شتية

دائرة األراضي نابلس

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة جنين الشرعية الجنوبية

إعالن بيع حصص قاصرين في قطعة أرض صادر عن محكمة جنين الشرعية 
الجنوبية

تعل���ن هذه المحكمة عن بيع حص���ص القاصرين/ هال ونعيم في قطع���ة األرض المذكورة 
في االس���تدعاء المقدم من/ نهاية كامل مصطفى عساف 1971م هوية رقم: 927708545، 
بصفتها الوصي الش���رعي عل���ى ولديها القاصرين هال ونعيم ول���دي المرحوم موفق نعيم 
توفيق أبو الطيب، بموجب حجة وصاية صادرة عن محكمة جنين الشرعية رقم 602/90/189 
تاري���خ 2006/7/31م، وان ح���دود قطعة األرض على النحو التالي: المش���تى حوض رقم 15 
قطعة رقم 15 مساحتها 62284 متر مربع، يخص جدة القاصرين ألب فيها 560556 حصة 
م���ن اصل 5480992 حصة، أي ما يعادل 6369,95 متر مربع، وذلك حس���ب ما هو مس���جل 
لها في س���جل األموال الغي���ر منقولة، في دائرة أراضي جنين فيك���ون حصة القاصر نعيم 
المذكور 70 سهم من اصل 720 سهم اي ما يعادل 619.3 متر مربع وحصة القاصرة هال 35 
س���هم من أصل 720 س���هم أي ما يعادل 309,65 متر مربع فيكون بذلك نصيب القاصرين 
م���ن قطعة األرض المذكورة 928,95 متر مرب���ع وذلك بموجب حجة حصر اإلرث الصادرة عن 
محكمة جنين الشرعية رقم 127/67/289 تاريخ 2017/3/5م يحدها من الشرق أرض توفيق 
المطلق عس���اف، من الغرب أرض أبو زهدي الغوادرة من الش���مال أرض جميل الزريقي ومن 

الجنوب أرض موسى الشيباني، وهي مشاعية وجبلية ووعرية غير صالحة للزراعة.
وذلك بالمزاد العلني، الس���اعة العاش���رة من صباح يوم الثالثاء الموافق 2018/8/2م، فعلى 
الراغبين بالش���راء الحضور إلى قاعة محكمة جنين الش���رعية الجنوبي���ة/ قباطية، في الوقت 

المحدد لالشتراك بالمزاد العلني حسب األصول. تحريرًا في 2018/7/19م.
رئيس قلم محكمة
مهند علي جرادات

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس 
رقم الملف: 3068/ج/2018
التاريخ: 2018/7/22

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس السيد/ عز الدين جميل إبراهيم 
عالونة وذلك بصفة وكي���ال دوريا بموجب الوكالة الدورية رق���م 1711/2017/18254 عدل 

نابلس بتاريخ 2017/12/4
بمعاملة بيع القطعة 59 من الحوض 12 من أراضي عزموط.

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.

الوكيلاسم الموكل )المالك(

ارتحام حسني حس���ن صالح وسمر حسني حسن 
صالح وعماد فرحان حس���ن صال���ح ورياض فرحان 

حسن صالح

 عز الدين جميل ابراهيم عالونة

دائرة تسجيل أراضي نابلس

إعالن 

يعلن مكتب مراقب الش���ركات بأن شركة المجد دولفين 

للم���واد اإلنش���ائية العادية المحدودة والمس���جلة تحت 

رقم 562300293 قد تقدمت لنا بطلب تغيير اس���مها إلى 

شركة دولفين ل تي دي للمواد اإلنشائية عادية محدودة، 

ومن لديه اعتراض مراجعة مكتب مراقب الشركات خالل 

المدة القانونية المنصوص عليها.
مراقب الشركات

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 2952/ج/2018 + 2953/ج/2018
التاريخ: 2018/7/17

)تنويه(
إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد/ فتوح رفعت ش���وكت 
فقي���ه وذلك بصف���ة وكيال دوريا بموج���ب الوكالة الدورية رق���م 2018/2597 عدل رام الله 
بتاري���خ 2018/2/12 والمعطوفة عل���ى الوكالة العامة رقم س���جل 1838/صفحة 2017/37 
الصادرة عن س���فارة فلس���طين في عمان بتاريخ 2017/12/14 بموجب الوكالة الدورية رقم 

1728/2018/1582 عدل نابلس بتاريخ 2018/2/4
بمعاملة بيع القطعة/ القطع 5+48+49 من الحوض 8 من أراضي اجنسينيا.

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.

                                  الوكيلاسم الموكل )المالك( 

عم���ار كايد كامل كايد  ونم���ار كايد كامل 
كايد وزينه كايد كامل كايد

فتوح رفعت شوكت فقيه
احمد إبراهيم احمد أبو ديه

إياد أحمد فايق كايد
دائرة تسجيل أراضي نابلس

"القدس المفتوحة" تقدم منحًا دراسية للحاصلين
على 90% فأعلى ولطلبة المناطق المهمشة

رام الله - "األيام": أعلن���ت جامعة القدس المفتوحة عن تقديم مجموعة من 
المنح الدراس���ية للطلبة المتفوقين الحاصلين على مع���دل )90%( فأعلى في 
امتحان الثانوية العامة "إنجاز"، وكذلك عن تقديم منح دراسية لطلبة المناطق 
المهمش���ة والتي يستهدفها االحتالل اإلس���رائيلي، وعلى رأسها التجمعات 

البدوية في الخان األحمر.
وقال���ت "القدس المفتوح���ة" في قرار صدر ع���ن إدارة الجامع���ة، إن الطلبة 
الحاصلين على معدل )90-94.9%( يحصلون على إعفاء )25%( من رسوم الساعات 
الدراسية للفصل الدراسي األول )2019/2018(، أما الطلبة الحاصلون على معدل 
)95%( فأعلى فيحصلون على إعفاء بنسبة )50%( من رسوم الساعات الدراسية 

المسجلة في الفصل الدراسي األول )2019/2018(.
وق���ال رئيس الجامع���ة د. يونس عمرو، إن ه���ذا القرار ج���اء تكريما للطلبة 
المتفوقين على مستوى الوطن في امتحان الثانوية العامة "إنجاز"، وإن الهدف 
من توفير هذه المنح هو التخفيف عن أبناء الش���عب الفلسطيني الراغبين في 
الدراس���ة في جامعة القدس المفتوحة التي رفعت ش���عارا وال تزال "لن يحرم 

طالب من التعليم لسبب مادي".
وأش���ار د. عمرو إلى أن القدس المفتوحة قدمت وستقدم خالل العام الحالي 
مجموعة من المنح الخاصة بالمناطق المهمشة، خصوصا تجمعات الخان األحمر 
البدوية التي يستهدفها االحتالل اإلسرائيلي، بهدف دعم صمود المواطنين 

هناك وتثبيتهم فوق أرضهم.
من جانبه، قال مس���اعد رئيس الجامعة لش���ؤون الطلبة د. محمد شاهين، إن 
هذا القرار يأتي ضمن حزمة واس���عة من المساعدات المالية المقدمة للطلبة، 
سواء المحتاجون أو المتفوقون أو الفئات الخاصة، وتهدف بالدرجة األولى إلى 
تس���هيل التحاق الطلبة الجدد المتفوقين وتذلي���ل أي معوقات مالية تحول 
دون التحاقه���م بالجامع���ة، باعتباره���م طلبة جددا ال يس���تفيدون من المنح 
والمساعدات التي تشترط أن يكون الطالب قد أنهى فصال دراسيا في الجامعة.

لقاءان يبحثان سبل الحد من حوادث 
الســير بمحــيــط »العربيــة األميركـيـة«

الشارع الرئيس المؤدي إلى الجامعة، 
حيث وقعت عدة حوادث آخرها وفاة 

الشابة هزار كناعنة.
وطالب محاف���ظ جنين بالعمل على 
إضافة أي وس���يلة أم���ان ممكنة مثل 
جوانب للش���ارع، وإقامة ج���دار عازل 
بين المس���لكين، وإش���ارات مرورية، 
وف���رض العقوبات الالزم���ة على كل 
مخت���رق للقوانين الت���ي تحفظ أمن 

وسالمة مرتادي الشارع.
وأوص���ى بض���رورة وض���ع مطب���ات 
بأسرع وقت ممكن لحين البدء بإعادة 
تأهيل المقطع المذكور من الش���ارع 
المؤدي إلى الجامع���ة وفق المعايير 

الهندسية السليمة.
من جهته، ق���ال المحافظ، إن جميع 
الجه���ات المختص���ة تب���ذل كل جهد 
ممكن للحفاظ على أمن وسالمة الطلبة.
ورأى أن هن���اك مس���ؤولية ملق���اة 
على عاتق أولي���اء األمور بالعمل على 
أبنائه���م ثقاف���ة مرورية  تثقي���ف 
صحيحة، مضيفا: "إن معظم الحوادث 
الت���ي راح ضحيتها زهرات يانعة من 
السرعة  والشابات س���ببها  الش���باب 

الزائدة.
ب���دوره، ق���ال مدير ش���رطة المرور، 
إن الش���رطة تعمل ما بوس���عها للحد 
من ه���ذه الحوادث المؤس���فة ضمن 

صالحياتها ومنطقة نفوذها.
المناط���ق  "إن  وأض���اف دروي���ش: 
الت���ي وقع���ت به���ا الح���وادث تقع 
ضم���ن المنطقة ج وش���رطة الس���ير 
الصالحية  لها  ليس���ت  الفلسطينية 
بالدخ���ول إلى ه���ذه المنطقة لضبط 
حركة الس���ير، وتقع المسؤولية كلها 
على عاتق شرطة السير اإلسرائيلية، 
ومع هذا فنحن نعمل ما بوس���عنا مع 
الجه���ات المختصة للعمل وبأس���رع 
وق���ت على إضافة المطب���ات وترميم 

المقطع المذكور".

وزار وفد آخر م���ن الداخل، الجامعة 
العربي���ة األميركية، حي���ث كان في 
اس���تقباله إلى جانب أبو زهري عضو 
مجل���س إدارة الجامعة، الدكتور رائد 
دلبح، ونائب رئيس الجامعة للشؤون 
اإلداري���ة والمالية، األس���تاذ فالح أبو 
ع���رة، ورئيس مجلس اتح���اد الطلبة، 
علي كمي���ل، وعض���و المجلس، طارق 

كميل.
وض���م الوف���د، الن���واب العرب في 
الكنيس���ت أيمن عودة، ومحمد بركة، 
وعبد  ووائل يونس،  ومسعود غنايم، 
الحكي���م حاج يحي���ى، ورئيس بلدية 

عرابة البطوف، علي عاصي.
التعازي  الجامع���ة،  رئي���س  وقدم 
وق���ال:  الضحاي���ا،  الح���ارة ألهال���ي 
"إنه لمن المؤس���ف أن نخس���ر شبابًا 
ف���ي عمر الزه���ور في حوادث س���ير 
مؤس���فة"، مس���تبعدًا أن تكون سوء 
البنية التحتية هي الس���بب الوحيد 
والرئيس، بل أكد أن الس���رعة الزائدة 
وعدم االلتزام بقوانين الس���ير، وسوء 
التوعية من أهم األس���باب التي أدت 
لوقوع جميع الحوادث وذلك حس���ب 

تقارير الشرطة الفلسطينية.
وأك���د أبو زهري، اهتم���ام الجامعة 
بتطوير البنية التحتية المحيطة بها 
المسؤولة  الجهات  من خالل مخاطبة 
باس���تمرار، من أجل ضم���ان وتوفير 
الس���المة واألمان لطلبتها والمجتمع 

المحلي.
بدورهم قدم النواب العرب شكرهم 
للجامع���ة عل���ى دورها الري���ادي في 
التاريخية  فلس���طين  طلبة  احتضان 
وتعزيز وحدة الش���عب الفلسطيني، 
وأكدوا أن الجامعة صرح علمي يفتخر 
ب���ه الجميع، وش���ددوا عل���ى ضرورة 
أج���ل ضمان  الجه���ود من  تكات���ف 
س���المة طلبة الجامعة خالل تنقلهم 

من منازلهم إلى جامعتهم.

جنين-محم���د ب���الص: بحث محافظ 
جنين، اللواء إبراهيم رمضان، ورئيس 
األستاذ  األميركية،  العربية  الجامعة 
الدكتور علي زيدان أبو زهري، أمس، 
مع وفدين من داخ���ل الخط األخضر، 
الس���بل الكفيلة في الحد من حوادث 
الس���ير التي تقع في محيط الجامعة 
إليها،  المؤدي  الرئيس  الشارع  وعلى 
وراح ضحيته���ا ع���دد م���ن الطلب���ة 
الداخل،  من  معظمه���م  والمواطنين 
وذلك خ���الل زي���ارة قام به���ا الوفد 

للمحافظة والجامعة.
وعقد اللقاء األول في مقر المحافظة 
بحض���ور رئيس مجلس دير األس���د، 
نص���ر صنع الل���ه، ورئي���س المجلس 
الس���ابق، أحمد ذباح، ورجال األعمال 
محم���د نعي���م عم���ر، والح���اج راضي 
أسدي، وأحمد عثمان، ومنسق اللقاء، 
محمد طه، ورئيس مجلس مجد الكروم 
المحل���ي، س���ليم صليبي، والمرش���ح 
لرئاس���ة مجلس البعن���ة، علي خليل 
أبو إي���اد، والرئيس الس���ابق لمجلس 
أبو س���نان، نهاد مش���لب، يرافقهم 
والد الطالب رش���اد ابريق الذي قضى 
جراء حادث سير على شارع الجامعة، 
والمحاض���ر ف���ي الجامع���ة العبرية، 
الدكت���ور صالح عب���ود م���ن عيلوط، 
وذلك بمش���اركة مدير شرطة المرور، 
المقدم مجدي درويش، وممثلين عن 
مديرية األشغال العامة، والمستشار 
القانون���ي للمحافظة، المحامي ضياء 
الزغيبي، ومس���ؤول ملف الس���ير في 

المحافظة.
وش���دد الوفد، عل���ى أهمية العمل 
الجاد والس���ريع لمعالجة الوضع على 

األعرج يطلع على احتياجات بلدية
 أبو ديس من المشاريع التطويرية

البيرة - "األيام": اطلع وزير الحكم المحلي حس���ين األعرج، على 
احتياج���ات بلدية أبو ديس في محافظة القدس من المش���اريع 
التنموي���ة والتطويري���ة، باإلضافة إلى أب���رز القضايا المتعلقة 
بعمل المجلس البلدي، ومتابعاته مع المواطنين واحتياجاتهم.

جاء ذلك خالل لقائه في مكتبه، امس، مع رئيس بلدية أبو ديس 
نبيل بدر، وأعضاء من المجلس البلدي، بحضور مدير عام المشاريع 

عمر شرقية، ومدير عام حكم محلي القدس موسى الشاعر.
واس���تعرض بدر احتياجات أبو ديس من المشاريع التنموية 
والتطويري���ة ومنها مش���روع تأهيل وتعبيد الط���رق الداخلية 
والرئيس���ة والرابط���ة، باإلضاف���ة إل���ى االحتياج���ات المتعلقة 
بالتعام���ل مع النفايات، والمس���اعدة في اس���تكمال بناء مجمع 
الخدم���ات، وغيره���ا م���ن االحتياج���ات والقضاي���ا المتعلق���ة 

بالمتابعات مع المواطنين.
وأكد األع���رج إيالء ال���وزارة أهمية قص���وى لمحافظة القدس 
وهيئاتها المحلية وتعمل جاهدة على توفير كافة االحتياجات 
الملحة والتي من ش���أنها تعزيز صم���ود المواطنين في أرضهم 

وتثبيتهم فيها.
وأض���اف األعرج، "الوزارة رصدت خالل ه���ذا العام ومن موازنتها 
التطويرية رزمة من المشاريع التي سيتم تنفيذها لصالح البلديات 
والمجالس القروي���ة وذلك بناًء على االحتياجات وحس���ب األولوية 

التي تم تحديدها من خالل التنسيق مع الهيئات المحلية".
وأوعز األعرج للجه���ات ذات العالقة في ال���وزارة بالعمل على 
متابع���ة كافة االحتياج���ات والقضايا التي ج���رى طرحها خالل 

اللقاء، وتلبية االحتياجات ضمن اإلمكانات المتاحة.

احتفال في مخيم جنين بتكريم الناجحين والمتفوقين في "اإلنجاز"
جنين - محمد بالص: كّرمت اللجنة الش���عبية للخدمات وحركة 
"فتح" في مخيم جنين، أمس، الطلبة الناجحين والمتفوقين في 
امتحان شهادة الدراس���ة الثانوية العامة "اإلنجاز"، وذلك خالل 

حفل نظمته في قاعة "نيسان" جنوب المخيم.
ونظم حفل التكريم الذي تول���ى عرافته منتصر أبو الهيجاء، 
بحضور مس���اعد المحافظ، منصور السعدي، ومفوض عام هيئة 
األعم���ال الخيري���ة، إبراهيم راش���د، ورئيس اللجنة الش���عبية 
للخدمات، محم���د الصباغ، ومدير جهاز األم���ن الوقائي، العميد 
مهند أبو علي، ونائب أمين سر "فتح" في اإلقليم، عطا أبو إرميلة، 
وممثلين عن عدد من المؤسسات والفعاليات، إلى جانب الطلبة 

المكرمين وحشد من ذويهم.
وبدئت فعاليات الحفل، بت���الوة عطرة من آيات الذكر الحكيم 
للشيخ الضرير صبحي حنون، فالنشيد الوطني، والوقوف دقيقة 

صمت إجالاًل وإكبارًا ألرواح الشهداء.
ووّجه الصباغ في كلمة مؤسسات وفعاليات المخيم، الشكر لكل 
الجهات والداعمين لحفل تكريم فوج "الخان األحمر"، مش���يرًا إلى 
وجود عدد من الطلبة المتميزي���ن واألوائل من الفوج، بمن فيهم 
نجل الش���هيد عبد الكريم أبو ناعس���ة، وكريمة األس���ير حس���ان 
عويس الذي يقضي حكمًا بالس���جن المؤب���د، حيث قال: إن هؤالء 

حققوا التميز والنجاح رغم فقد األب إما جراء االستشهاد أو األسر.
وأض���اف: "إن هؤالء الطلبة اليوم ممن حج���زوا مواقع متقدمة 
على مس���توى الوطن والمحافظة في امتح���ان اإلنجاز، أكدوا من 
جديد إصرارنا على الحياة ما اس���تطعنا إليها سبياًل، والتمسك 

بالحياة حتى تحقيق حق العودة إلى ديارنا".
من جهت���ه، قال راش���د: إن هيئ���ة األعمال الخيري���ة قّدمت 
مجموعة من األجه���زة التعليمية اللوحي���ة للطلبة الذين تزيد 
معدالتهم على 95% وهدايا أخرى لجميع الطلبة المكرمين ممن 
تجاوز عددهم 250 طالبًا وطالبة، حرصًا منها على تعزيز التفوق 
للطلبة وتكريمهم بش���كل مميز من أجل حثهم على المزيد من 
اإلبداع، وخلق روح التنافس بينهم، وإثارة الدافعية لدى الجميع 

في بذل الجهد لتحقيق التميز واإلبداع.
ولفت إلى سلسلة المشاريع والبرامج التي تنفذها الهيئة في 
محافظات الضفة الغربية والقدس، ضمن مساعيها الرامية إلى 
دعم ومس���اعدة طلبة المدارس من المبدعين واأليتام والفقراء 
والمحتاجين، تحت عنوان "العلم للجميع"، وهي حملة قال راشد: 
"نريد من خاللها أن نؤكد أن العلم ال يعرف الحدود االقتصادية 
والجغرافي���ة والسياس���ية، وهو ح���ق للفقير والغن���ي وللريف 

والمدن والمخيمات ولكل إنسان".


