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تصريح مشفوع بالقسم

أنا الموقع أدناه: محمد س���ليم إسماعيل إسماعيل حامل هوية رقم 951048099 من شوفة/ 
طولكرم 

اصرح بعد القسم بما يلي:
1. انني وبصفتي أملك حس���اب رقم 1000252499 والمسحوب على بنك القدس فإنني 
أصرح أن الشيك رقم 30401273 والشيك رقم 30401274 والمسحوبات على حسابي 

المذكور في بنك القدس فإنني أصرح أنني فقدت الشيكين الموصوفين.
2. إظهارًا للحقيقة فإني أصرح بهذا القسم.

ورد بتاريخ: 2018/8/27

المصرح
محمد سليم إسماعيل إسماعيل

لقد حضر لدي أنا قاضي محكمة صلح طولكرم وأوقع القسم أمامي وبحضوري.
القاضي
إياد تكروري

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 6532/ج/2018
التاريخ: 2018/8/27

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد عديل عادل احمد سمودي 
وذلك بصفة وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 424/2015/7600 تاريخ 2015/8/11

الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي اليامون حوض رقم 26 قطعة رقم 51

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(  

عديل عادل احمد سمودي رسمي محمود عبد الوهاب محمود 
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 6530/ج/2018
التاريخ: 2018/8/27

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يدة هديل مصطفى أحمد 
عنتير وذل���ك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رق���م 440/2018/8741 تاريخ 
2018/8/19 المعطوف���ة على الخاص���ة 436/2017/12757 عدل جني���ن 2017/12/18 

المعطوفة على العامة 421/2014/10264 عدل جنين 2014/10/26
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على أراضي جنين حوض رقم 20067 قطعة رقم 26
فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة 
أي���ام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم الس���ير بالمعاملة حس���ب األصول 

والقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

هديل مصطفى احمد عنتير وائل علي احمد اعمور  
دائرة األراضي مكتب جنين

 دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 6514/ج/2018
التاريخ: 2018/8/27

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد حس���ن محمود حس���ن 
خمايس���ة بصفتي وكيال عن: تمام احمد عبد الله حس���ين بموجب الوكالة الخاصة رقم 

440/2018/8429 تاريخ 2018/8/12
بيع )2(م مترين

الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي اليامون حوض رقم 13 قطعة رقم 33

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: 6506/ج/2018
التاريخ: 2018/8/27

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد أنا مؤيد محمد احمد عبيد 
بصفتي وكيال عن نضال جالل احمد ملحم بموجب الوكالة الخاصة 440/2018/8760 عدل 
جنين بتاريخ 2018/8/19 المباع 10442 متر للمشتري محمد و6961 متر للمشتري سامر

الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على اراضي كفر راعي حوض رقم 20 قطعة رقم 48

فم���ن 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: 6499/ج/2018
التاريخ: 2018/8/27

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد أنا محمد إبراهيم محمد 
عقب���ي الوكيل عن: أنس إبراهيم محمد عقبي بموج���ب الوكالة الخاصة 06479 الصادرة 
عن الصليب األحمر بتاريخ 2018/8/7 أصرح ببيع كامل حصص موكلي في القطعة أعاله

الصادرة من كاتب عدل الصليب األحمر
وذلك بمعاملة بيع على أراضي بيت قاد حوض رقم 20035 قطعة رقم 18

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 السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

أنس إبراهيم محمد عقبي   محمد إبراهيم محمد عقبي
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 6493/ج/2018
التاريخ: 2018/8/27

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد أنا محمد تيسير إبراهيم 
جرادات بصفتي وكيال عن رانيا ماجد إبراهيم إبراهيم بموجب الخاصة 2018/20/1908 

سفارة فلسطين بعمان بتاريخ 2018/6/24 المباع كامل الحصص
الصادرة من كاتب عدل سفارة دولة فلسطين عمان

وذلك بمعاملة بيع على أراضي اليامون حوض رقم 18 قطعة رقم 141
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: 5972/ج/2018
التاريخ: 2018/8/2

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائ���رة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة نادين محمد علي 
صباح وذلك بصف���ة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رق���م 439/2018/6198 تاريخ 

2018/6/24
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على أراضي اليامون حوض رقم 23 قطعة رقم 164
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(  

نادين محمد علي صباح محمد حسن محمد سمودي  
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي 
دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس

رقم الملف: 3623/ج/2018
التاريخ: 2018/8/27

إعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي نابلس الس���يد ع���الء الدين عناد راغب ظاهر 
وذلك بصف���ة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم س���جل 1731 ص2017/59 تاريخ 
2017/4/20 وبموج���ب الوكالة الدورية رق���م 5885/2017/1649 الصادرة عن كاتب عدل 
نابل���س بتاري���خ 2017/4/17 والمعطوفة عل���ى الوكالة الخاصة رقم س���جل 401 صفحة 
2003/74 الصادرة عن سفارة فلسطين في عمان بتاريخ 2003/5/18 والوكالة الخاصة رقم 
س���جل 402 صفحة 2003/61 الصادرة عن سفارة فلسطين في عمان بتاريخ 2003/5/26 
والوكال���ة الخاصة رق���م 2002/6/18 س���جل 370 صفحة 2002/71 الصادرة عن س���فارة 

فلسطين في عمان
الصادرة من كاتب عدل سفارة فلسطين في عمان

وذلك بمعاملة بيع على أراضي بيت امرين حوض رقم 4 قطعة رقم 13
فمن ل���ه 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 الوكيلاسم الموكل )المالك(

1.اس���مهان 2. هدى 3. وداد 4. وجدان 5. 
محم���ود 6. عالء الدين 7. عب���اس 8. مازن/ 

أبناء كامل محمود سمارة

عالء الدين عناد راغب ظاهر

دائرة األراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي طوباس

رقم الملف: 1587/ج/2018
التاريخ: 2018/8/16

إعالن صادر عن دائرة األراضي طوباس
يعل���ن للعموم انه تقدم إلى دائرة األراضي طوباس الس���يد أنا محمد مفيد محمد غنام 
بصفت���ي وكيال عن البائعة رضية محم���د مصطفى أبو غنام بموجب الوكالة الخاصة رقم 
177/2018/1411 تاريخ 2018/8/13 صلح طوباس والمعطوفة على الوكالة الخاصة رقم 
312/م و خ م/2018 تاريخ 2018/4/26 س���فارة دولة فلسطين/ الرياض أصرح عن بيع ما 

مساحته 441 متر من حصص موكلتي في قطعة األرض المذكورة أعاله.
الصادرة من كاتب عدل صلح طوباس

وذلك بمعاملة بيع على أراضي عقابة حوض رقم 6 قطعة رقم 31
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(  

محمد مفيد محمد غنام رضية محمد مصطفى أبو غنام 
دائرة األراضي طوباس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح جنين
التاريخ: 2018/7/4
رقم الدعوى: 2013/501 حقوق صلح جنين

تبليغ قرار حكم بالدعوى المدنية رقم 2013/501 صلح جنين بالنشر
إلى المدعى عليه: عنان خال���د عبد اللطيف حبايبة من صانور/ جنين ومجهول محل اإلقامة حاليًا، 
نعلمك بأن محكمة صلح جنين قررت وبتاريخ 2014/1/15م في الدعوى الحقوقية رقم 2013/501 
صلح جنين الحكم للجهة المدعية ش���ركة سيلة الظهر لإلنماء واالس���تثمار وكالؤها المحاميان: 
موسى قدورة وعالء فريحات � جنين حسب الئحة دعواها والزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى 

به والبالغ 2100 شيقل وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار أتعاب محاماة.
حكمًا حضوريًا قاباًل لالس���تئناف صدر وتلي علنًا باسم الش���عب العربي الفلسطيني وافهم في 

2014/1/15م.
رئيس قلم الحقوق/ محكمة صلح جنين 
مصطفى أبو بكر

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف:  
التاريخ: 2018/8/27

إعالن تسوية صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
إلصدار إخراج قيد حوض 41/قطعة 152

تسوية
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد مؤيد حمدان محمد سيف 
وذلك بموجب حجة الوراثة رقم 628/151/61 الصادرة عن محكمة ش���رعية نابلس الغربية 

بتاريخ 2011/10/10
بمعاملة تسوية القطعة 152 من الحوض 41 من أراضي برقة.

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.
اسم المالك حسب سجالت األراضي اسم الموكل )المالك( حسب حجة الوراثة 

حمدان محمد سلمان السيف حمدان محمد سلمان السيف 
دائرة تسجيل أراضي نابلس

ورشة في رام الله توصي بتفعيل
دور الشباب من أجل إنهاء االنقسام

رام الله - "وفا": أكد مش����اركون خالل ورش����ة عمل عقدت أم����س بمدينة رام الله، ضرورة 
إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وذلك عبر تفعيل دور الشباب في هذا الجانب.

وقالت مديرة طاقم ش���ؤون المرأة س���ريدا حسين خالل الورش���ة التي نظمها الطاقم 
تحت عنوان "ش���باب من أجل المصالحة"، إنه س���يتم توفير مساحة للشباب في الضفة 
وقط���اع غزة لعرض وجه���ات نظرهم، من خ���الل تقنية الفيديو كونفرن���س، والخروج 

برسائل من شأنها التوعية بأهمية إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية. 
بدوره، قال مدير برامج لدى مؤسس���ة فريدريش إيبرت األلمانية نضال العيس���ة، إنه 
س���يتم التعامل مع الفئة الشابة التي س���تعمل باتجاه إنهاء االنقسام، وذلك عبر عقد 
ورش عمل في الضفة وقطاع غزة، والخروج برسائل وتوصيات شبابية وعرضها على مواقع 

التواصل االجتماعي، لتذكير الناس بأهمية المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية.
وتناولت الورش���ة ثالث جلسات، األولى ناقشت تاريخ االنقسام وتأثيره على القضية 
الفلس���طينية، وتناولت الجلس���ة الثانية الوثائق والتفاهمات والوثائق المختلفة، في 

حين تطرقت الجلسة الثالثة إلى التحضير لكتابة ورقة موقف "الشباب والمصالحة".
من جهته، قال منس���ق "وطنيون إلنهاء االنقس���ام واس���تعادة الوحدة" علي عامر إن 
الش���باب هم عامل حاس���م وهم العنصر المحرك، ويمكن التركيز على الجانب اإلعالمي 

ومواقع التواصل االجتماعي.

الكشف عن تعّرض ثالثة 
فتية للتنكيل أثناء اعتقالهم

رام الله - "األيام": رصدت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين في تقرير، أمس، اعتداء 
جنود االحتالل بالض���رب المبرح على ثالثة فتية، خالل اعتقالهم والتحقيق معهم في 

مراكز توقيف االحتالل.
وأوضح���ت الهيئة أن جنود االحتالل اعتدوا على الطفل حمزة ش���تيوي )16 عامًا( من 
بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، بعد أن هاجمه عدد من الجنود وطرحوه على أرض مليئة 
بالحجارة، ومن ثم انهالوا عليه بالضرب المبرح على رأس���ه وظهره، واستمر التنكيل به 

فقاموا بضربه بأعقاب بنادقهم.
ولفت التقرير إلى أن الفتى لم يس���تطع الحركة بس���بب ما تع���رض له من اعتداءات 
همجية، وقام الجنود بعدها بتعصيب عينيه وتقييد يديه وجره على األرض وزجه في 
السيارة العسكرية ليتم نقله إلى مركز ش���رطة مستوطنة "عمانوئيل" للتحقيق معه، 

وتم نقله فيما بعد إلى قسم األسرى األشبال في معتقل "مجدو".
وكش���ف التقرير عن تنكيل قوات االحتالل باألسير القاصر أحمد أبو سنينة )16 عامًا( من 
بلدة س���لوان، في القدس المحتلة، خالل عملية اس���تجوابه في مركز توقيف "المسكوبية"، 
تعرض خاللها لشتى أش���كال التعذيب الجسدي، وقد جرى التحقيق معه وهو جالس على 
كرس���ي لساعات طويلة وقدماه ويداه مقيدتان، واس���تمر التنكيل به، حيث تعّمد المحقق 
إيذاءه وضربه بقوة على ظهره والدعس عليه إلجباره على االعتراف بالتهم الموجهة ضده، 

ومكث 22 يومًا في مركز تحقيق "المسكوبية"، ومن ثم جرى نقله إلى معتقل "مجدو". 
وكش���ف التقري���ر أيضًا عن تعرض الفت���ى أمين ثوابتة )19 عام���ًا( والقابع حاليًا في 

معتقل "عوفر"، للضرب الشديد واللكمات أثناء اعتقاله من منزله في بلدة بيت فجار.

5615 طالبًا وطالبة يتقدمون اليوم 
لالمتحان الشامل في الضفة وغزة

رام الل����ه - "األيام": أف����ادت وزارة التربية والتعليم 
العالي بأن 5615 طالبًا/ة سيتوجهون، اليوم، لتقديم 
االمتحان التطبيقي الش����امل للعام الدراس����ي 2017-

2018؛ وذل����ك للكلي����ات التقني����ة وكلي����ات المجتمع 
المتوسطة، بشكل موحد ما بين المحافظات الشمالية 
والجنوبية؛ إذ سيعقد الشق النظري من االمتحان غدًا؛ 
فيما يعقد الش����ق العملي يومي غد وبعد غد، والسبت 

المقبل.
وأش���ارت الوزارة في بيان صحاف���ي، أمس، إلى أن 
2853 طالبًا/�ة في المحافظات الشمالية سيتقدمون 
لالمتحان بش���قيه النظ���ري والعملي؛ م���ن 19 كلية 

تقنية وكلية مجتم���ع؛ وذلك في 74 تخصصا نظريا 
وعملي���ا واالثنان مع���ًا، فيما يتق���دم لالمتحان في 
المحافظات الجنوبية 2762 طالبا/�ة موزعين على 22 
كلية، وذلك ف���ي 87 تخصصا نظريا وعمليا واالثنان 
معًا؛ إذ س���يتوزع جمي���ع الطلبة عل���ى 20 قاعة في 

جناحي الوطن.
وجددت الوزارة التأكيد على أن عقد االمتحان بشكل 
موحد بين جناحي الوطن ألول مرة منذ ما يزيد على 10 
سنوات، يأتي اس����تمرارًا للجهود التي تبذلها الوزارة 
لتوحيد كاف����ة اإلج����راءات والترتيبات ف����ي مختلف 

مجاالت التعليم ما بين جناحي الوطن.

عرض فيلم »انفصال« 
بمركز نسوي بيت سوريك

رام الله - "األيام": ُعرض في المركز النس���وي في بيت س���وريك ش���مال غربي مدينة 
القدس، أمس، فيلم "انفصال" للمخرجة اريج أبو عيد، بمشاركة اكثر من 33 شخصًا من 

كال الجنسين ومن اعمار مختلفة وخلفيات ثقافية.
وتم خالل هذا النش����اط من خالل مش����روع "يال نشوف فيلم!" مش����روع شراكة ثقافية - 
مجتمعية تنفذه مؤسس����ة "شاش����ات س����ينما المرأة" بالش����راكة مع "جمعي����ة الخريجات 
الجامعيات غزة" وجمعية "عبِاد الش����مس لحماية االنسان والبيئة" بدعم رئيس من االتحاد 

االوروبي ودعم مساند من CFD السويسرية وممثلية جمهورية بولندا في فلسطين.
وبعد عرض الفيلم ناقش الحضور موضوع الفيلم وربطه بالواقع الذي نعيش فيه.

قوات االحتالل تعتقل 11 مواطنًا 
محافظات - "األي���ام": اعتقلت قوات االحتالل، أمس، 11 مواطنًا 

خالل عمليات دهم واقتحام في عدة محافظات بالضفة. 
ففي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات االحتالل خمسة مواطنين.

وأف���ادت مصادر متعددة بأن قوات االحتالل اعتقلت الش���اب 
محمد عيسى غنيم )19 عاما(، واألسير المحرر منصور صابر صالح 
)22 عام���ا(، بعد دهم منزل���ي والديهما وتفتيش���هما في بلدة 
الخضر، فيما حاولت اعتقال الش���اب بالل محمد عبد السالم بعد 

دهم منزل والده، إال أنه تمكن من الفرار.
فيما أشار نادي األسير إلى أن قوات االحتالل اعتقلت من المحافظة 

أيضًا المواطنين مجدي أبو عكر، وياسين بدير، ورأفت صالح.
وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات االحتالل أربعة مواطنين.
وأفادت مص���ادر محلية بأن قوات االحتالل اعتقلت الش���بان: 
األس���ير المحرر قس���ام نائل البرغوثي، ومؤمن كفاح البرغوثي، 
وورد عصام البرغوثي، بع���د دهم منازلهم والعبث بمحتوياتها 
في قرية كوبر شمال غربي رام الله، ومزقت الفتة لصور الشهداء 

وسط القرية.
فيما أش���ار نادي األس���ير إلى أن قوات االحت���الل اعتقلت من 

المحافظة أيضًا الفتى عبيدة محمد قطوسة )16 عامًا(.
وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات االحتالل مواطنًا. وقال نادي 
األس����ير إن قوات االحتالل اعتقلت األسير المحرر جمال كرامة بعد 

أن رفض استدعاء قدمه جنود االحتالل له ولزوجته قبل يومين.
وفي محافظة القدس، اعتقلت قوات االحتالل مواطنًا.

وأفادت مص���ادر محلية بأن قوات االحتالل اعتقلت الناش���ط 
المقدس���ي زهير خضر عبد الفتاح الرجب���ي )47 عاما(، من منزله 
بح���ي بطن اله���وى/ الحارة الوس���طى في بلدة س���لوان، جنوب 

المسجد األقصى المبارك.
يذك���ر أن الرجب���ي، رئي���س لجنة ح���ي بطن اله���وى، تعرض 
لالعتقال واالستجواب أكثر من مرة على خلفية تصديه والسكان 
لمخططات االحتالل وجمعياته االس���تيطانية في االستيالء على 

عقارات الحي وتحويلها إلى بؤر استيطانية.

وفاة 3 مواطنين 
في 197 حادث سير 

األسبوع الماضي
رام الل���ه - "األي���ام": لقي 3 اش���خاص 
مصرعه���م وأصيب 160 آخ���رون بجروح، 
ج���راء 197 حادث س���ير وقعت األس���بوع 

الماضي في الضفة الغربية.
وذك���ر بي���ان إدارة العالق���ات العامة 
واإلعالم بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور 
س���جلت 197 ح���ادث س���ير، نت���ج عنها 
مصرع 3 اش���خاص وإصاب���ة 160 آخرين، 
وصف���ت إصابة 8 منه���م بالخطيرة و18 

بالمتوسطة، و134 بالطفيفة.
وأضاف البيان إن ش���رطة المرور فحصت 
األس���بوع الماض���ي 4725 مركب���ة، وأنزلت 
عن الش���ارع 18 مركبة ال تتوفر بها ش���روط 
الس���المة العامة، فيما حررت 1844 مخالفة 
مروري���ة، وحجزت 105 مركب���ات للتأكد من 
قانونيتها، وأتلفت 23 مركبة غير قانونية.

افتتاح الملتقى الثقافي التربوي 
الفلسطيني التاسع في رام الله

األعل���ى للش���باب والرياض���ة، والهيئة 
وافتتح  والتلفزي���ون،  لإلذاع���ة  العامة 
بحضور عدد م���ن الفنانين والمثقفين، 
الفلكلوري  الرق���ص  لف���رق  باإلضاف���ة 
الش���عبي وه���م الكمنجات���ي، وجامعة 
االس���تقالل للفنون الش���عبية، والفنان 

مراد سويطي.
وتأت���ي أهمية ه���ذا الملتق���ى، من 
خالل استضافة مجموعة من المثقفين 
والمبدعي���ن  والش���عراء  والكت���اب 
الشتات،  الالجئين في  الفلس���طينيين 
الفلس���طينية  الثقافة  لرس���م مالم���ح 
معارفهم  وتوس���يع  أذهانه���م،  ف���ي 
تجاه القضايا السياس���ية واالجتماعية 
الفلس���طينية،  باألراض���ي  والثقافي���ة 
والذي س���يضم قريب ال� 30 من أبنائنا 
في الش���تات، وم���ا يزيد على 60 ش���ابا 
وش���ابة من مناط���ق الضف���ة والقدس 

والداخل المحتل.
للش���ؤون  الرئيس  مستش���ار  وأك���د 
الديني���ة، قاض���ي القض���اة د. محمود 
الهب���اش، ف���ي كلمة ألقاه���ا نيابة عن 
الرئيس محمود عباس أن كل مش���اريع 
الدول���ة المؤقت���ة ومش���اريع التهدئة 
ستفشل، وكل مش���روع ليس فيه شيء 
من القدس س���يموت، مشروع دولة غزة 
مش���روع ميت قبل أن يولد ألنه يفتقد 
الحياة،  ل���كل مقومات  القدس ويفتقر 

فغ���زة ليس���ت مفصولة عن فلس���طين 
وليس���ت مقطوع���ة عن الق���دس فهي 
بعض من الجغرافيا الفلسطينية، وكل 
الجغرافيا الفلس���طينية دون القدس ال 

تساوي شيئا.
بدوره، ش���دد رئيس اللجنة الوطنية 
الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، 
محم���ود إس���ماعيل عل���ى أن الش���باب 
الفلس���طيني يعمل بكل جد واجتهاد 
م���ن أج���ل وطن���ه، وأن انتص���ار الحق 
الفلسطيني في معركة بوابات األقصى 
وكل م���ا رافق ذلك من صم���ود وإصرار 
فلس���طيني كان كفيال بردع من يسعى 
للقفز فوق الحقوق المش���روعة للشعب 
الفلس���طيني الت���ي يس���عى ترام���ب 

لتحقيقها.
من جانبه، أشار نائب مفوض األقاليم 
الخارجية في حركة فتح، عضو المجلس 
الث���وري الس���فير زهير الوزي���ر إلى أن 
الملتق���ى فرص���ة للتع���رف ع���ن قرب 
عل���ى القضي���ة الفلس���طينية واالطالع 
على القضايا السياس���ية والمجتمعية 
للش���باب  الحي���اة  وواق���ع  والثقافي���ة 
الفلسطيني ودوره في مقاومة االحتالل.

وكان وف���د الملتقى وض���ع إكلياًل من 
الزه���ور على ضري���ح الرئي���س الراحل 
الش���هيد ياس���ر عرف���ات، وزار متحف 
وضريح الشاعر الراحل محمود درويش. 

رام الل���ه – "األي���ام": افتتحت اللجنة 
الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة 
والعلوم، مس���اء أول من أمس، الملتقى 
التاسع  الفلس���طيني  التربوي  الثقافي 
)فلسطين واحة اإلبداع الشبابي(، تحت 
رعاية رئي���س دولة فلس���طين محمود 
عباس، وذلك في مسرح جمعية الهالل 
األحمر، بإطار االحتفاء بالقدس عاصمة 

الشباب اإلسالمي.
ويعق���د الملتقى هذا العام بدعم من 
المنظمة اإلس���المية للتربي���ة والعلوم 
والثقاف���ة "اإليسيس���كو"، والمنظم���ة 
للتربي���ة والثقاف���ة والعلوم  العربي���ة 
المجلس  م���ع  وبالتع���اون  "األلكس���و"، 

خريجان من "القدس المفتوحة" ضمن قائمة 
العقول الفذة والتفكير اإلبداعي عالميًا

رام الله - "األيام": أعلن موقع )az-excellence( العالمي المتخصص في شؤون اإلبداع 
والتميز عن اختي���ار اثنين من خريجي القدس المفتوحة ضم���ن قائمة العقول الفذة 

والتفكير اإلبداعي المؤثرة على المستوى العالمي.
وضمت القائمة، بحس���ب بيان صدر عن الجامعة امس، خريج الجامعة محمود رواجبة 
الذي أس���س لمنهجي���ة عمل رائدة ارتقت به إلى المركز األول في مؤسس���ات ومجاالت 
متعددة، والمعلمة حنان الحروب التي حازت جائزة أفضل معلم في العالم لعام 2016.

يذكر أن رواجبة يتبوأ منصب خبير اإلبداع واالبتكار المؤسس���ي في جمارك دبي ولقب ب� 
)رائد االبتكار( من خالل األداء النوعي والفكر االستثنائي الذي قدمه في جامعة اإلمارات.

وبلغ العائد التراكمي لتطبيق أفكار وابتكارات التطوير وما نجم عنها من ترشيد للنفقات 
من���ذ انطالق العمل بأنظم���ة األفكار واالقتراحات بجمارك دبي في ع���ام 2004 وحتى نهاية 
عام 2015 نحو مليار وس���بعين مليون درهم، منها ما يزيد على )100( مليون درهم كإيرادات 

سنوية مستمرة من ابتكارات رواجبة التي تم تطبيقها منذ 2014 في دائرة جمارك دبي.
كم���ا بلغ عدد األفكار التي قدمها موظفو الدائرة من خالل أنظمة األفكار واالقتراحات 
فيه���ا في هذه الفترة )17771( فكرة، حصلت م���ن خاللها جمارك دبي على )59( جائزة 

محلية وعالمية في مجال اإلبداع واالبتكار.
وكان���ت الحروب خريجة جامعة القدس المفتوحة اتخذت لنفس���ها منهجًا خاصًا في 
التعليم يس���اعد األطفال على تجاوز الصدمات التي يعيش���ونها ويشاهدونها وتدفع 
بهم إلى العنف، ونالت بس���ببه عام 2016 جائزة "أفضل معلم في العالم" التي تقدمها 

مؤسسة فاركي البريطانية.

انتزاع قرار يسمح لمريضات بالسرطان 
في غزة بتلقي العالج في القدس

واضحة في قسوتها ومخالفتها للقانون، 
ال س���يما أن المريض���ات الخمس أغلبهن 
يعانين من السرطان ويحتجن العبور إلى 
خارج غزة لتلقي العالج الالزم لحياتهن. 

من جهة أخ���رى، أكدت المؤسس���ات، 
في بيان تلق���ت "األيام نس���خة منه، أن 
ف���ي تجاهلها  العليا أصابت  المحكم���ة 
لالدعاءات الت���ي أدلى بها مجلس الوزراء 
اإلسرائيلي بأن الحاالت المرضية الحرجة 
للمساومة  التعامل معها كأدوات  يمكن 
ف���ي مفاوض���ات إع���ادة جث���ث الجنود 
اإلس���رائيليين من غزة، حيث قرر القضاة 

أن هذه السياسة تعارض أبسط القيم. 
وأش���ارت المؤسس���ات األرب���ع إلى أن 
بمنع  القاضية  اإلس���رائيلية  السياس���ة 
المريض���ات اللوات���ي يعاني���ن من حالة 

حرجة م���ن الوصول إل���ى الرعاية الطبية 
العاجل���ة للحفاظ عل���ى حياتهن، تمثل 
تدني���ًا جدي���دًا وفاضح���ًا ف���ي العقاب 
إس���رائيل على  ال���ذي تفرضه  الجماعي 
س���كان قطاع غزة، وهي انتهاك لقواعد 

القانون الدولي. 
الش���ديد الستمرار  وعّبرت عن أسفها 
تتبعه���ا  الت���ي  القائم���ة  السياس���ات 
الس���لطات اإلس���رائيلية في التعامل مع 
آالف المرض���ى م���ن س���كان قط���اع غزة، 
منوهة إلى أن قرار المحكمة األخير نجح 
في إزالة القيود األخيرة التي فرضت على 
الفلس���طينيين من غزة  المرضى  وصول 
للمستشفيات خارج القطاع، إال أنه لم يلٍغ 
السياسة القائمة والتي تجعل اآلالف من 

المرضى في خطر".

غزة - فاي���ز أبو عون: ق���ررت المحكمة 
العليا اإلس���رائيلية الس���ماح لمواطنات 
مريضات بالسرطان من غزة، بالوصول إلى 
القدس لتلقي العالج في المستشفيات 

الفلسطينية بالمدينة المقدسة.
وجاء القرار اس���تجابة لطع���ن قّدمته 
منظم���ات حقوقي���ة ضد ق���رار للمجلس 
للش���ؤون  المصغر  الوزاري  اإلس���رائيلي 
"الكابينيت"، بمنع  األمنية والسياس���ية 
أق���ارب ناش���طي حرك���ة "حم���اس" من 
الحصول على تصاريح للعبور إلى الضفة، 

بما فيها القدس، للعالج.
وكان���ت المنظمات الحقوقي���ة األربع، 
وه���ي: أطباء م���ن أجل حقوق اإلنس���ان، 
"جيشاه"،  ومؤسسة  "عدالة"،  ومؤسس���ة 
ومركز الميزان لحقوق اإلنس���ان، تمكنت 
بع���د ضغ���ط مط���ول وتقدي���م الطعن 
للمريضات  عل���ى قرار يس���مح  الحصول 
الخمس من قطاع غ���زة بالتوجه لمدينة 

القدس للحصول على العالج الالزم.
وفي الس���ياق، ق���ال نائب مدي���ر مركز 
المي���زان لحقوق اإلنس���ان، س���مير زقوت، 
العلي���ا  المحكم���ة  ق���رار  إن  ل�"األي���ام": 
اإلسرائيلية الس���ماح لخمس مريضات من 
سكان قطاع غزة، فيهن حالة مرضية حرجة 
بمغ���ادرة غزة لتلقي الع���الج الالزم إلنقاذ 

حياتهن، تم الحصول عليه أول من أمس.
وأض���اف زقوت: إن مرك���ز الميزان كان 
تق���ّدم بالتم���اس للمحكم���ة العليا في 
التاسع والعش���رين من الشهر الماضي، 
لالعتراض على سياس���ة منع المريضات 
من حقهن في الع���الج بادعاء ارتباطهن 

بقرابة بأعضاء من حركة "حماس".
وعّبر المركز، على لس���ان نائب مديره، 
عن أسفه؛ ألن قرارًا كهذا يتطلب اللجوء 
لثالثة قضاة في المحكمة العليا من أجل 
التعامل مع سياس���ة كانت منذ بدايتها 


