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دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 5882/ج/2018
التاريخ: 2018/7/31

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أن���ه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد انا حمزة محمود صالح 
الس���عدي بصفتي وكيال عن خليل محمد خليل الحماد بموجب الدورية 438/2018/4668 

عدل جنين بتاريخ 2018/4/30
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على اراضي عرقة حوض رقم 8 قطعة رقم 48
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(  
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 5839/ج/2018
التاريخ: 2018/7/30

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد/ة انا مينا ماجد جميل خليل 
الوكيل عن: سامي واحسان وصالح وعبد الله وسمية وايمان وسامية أبناء راغب محمد زيد 
بموج���ب الوكالة الدورية رقم 438/2018/5039 عدل جنين بتاريخ 2018/5/10 المعطوفة 

على العامة 331/2005/4641 والعامة 378/2007/5810 عدل جنين
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على اراضي يعبد حوض رقم 14 قطعة رقم 48
فم���ن له اعتراض على ذل���ك 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 الوكيلاسم الموكل )المالك(

سامي واحس���ان وصالح وعبد الله وسمية وايمان وسامية 
أبناء راغب محمد زيد

مينا ماجد جميل خليل

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله
رقم الملف: 2639/ج/2018
التاريخ: 2018/7/31

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي رام الله الس���يدة س���لوى نعيم عبد الدايم 
الكراكرة بواس���طة الوكيل الدوري ايمن س���عيد مصطفى شني بموجب الوكالة الدورية 

رقم 2016/15631 بتاريخ 2016/7/26 عدل رام الله
الصادرة من كاتب عدل رام الله

وذلك بمعاملة بيع على أراضي رام الله حوض رقم 12 قطعة رقم 392
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(  

ايمن سعيد مصطفى شني سلوى نعيم عبد الدايم الكراكرة 
دائرة األراضي رام الله

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله

رقم الملف: 2636/ج/2018
التاريخ: 2018/7/31

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
يعل���ن للعموم أنه تقدم إل���ى دائرة األراضي رام الله الس���يد فهمي صدقي س���عود أبو 
علي بواس���طة الوكيل الخاص ازهار جالل عب���د الفتاح طملية بموجب الوكالة الخاصة رقم 

2018/8760 بتاريخ 2018/5/8 عدل رام الله
الصادرة من كاتب عدل رام الله

وذلك بمعاملة بيع على أراضي بيرزيت حوض رقم 14 قطعة رقم 281
فم���ن له اعتراض على ذل���ك 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(  

أزهار جالل عبد الفتاح طملية فهمي صدقي سعود أبو علي 
دائرة األراضي رام الله

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي رام الله
الرقم: 1561/ج/2016

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام الله 
يعلن للعموم أنه تقدم الى دائرة تس���جيل اراضي رام الله الس���يد/ أيمن سعيد مصطفى 
شني وذلك بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 2016/4585 تاريخ 2016/3/7

الصادرة عن عدل رام الله
وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 392 حوض رقم 12 من اراضي رام الله فمن له اعتراض 
على ذلك عليه التقدم باعتراضه 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 )المالك(  

أيمن سعيد مصطفى شني سمير نعيم عبد الدايم الكراكرة 
خالد نعيم عبد الدايم الكراكرة

دائرة تسجيل أراضي رام الله

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي رام الله
الرقم: 1327/ج/2018
التاريخ: 2018/4/18

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام الله 
يعلن للعموم أنه تقدم الى دائرة تس���جيل اراضي رام الله السيد/ شادي مجاهد أبو خليل 

وذلك بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 2018/6481 تاريخ 2018/4/5
الصادرة عن كاتب عدل رام الله

وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم �  حوض رقم  � من أراضي �.
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.
اسم الوكيل  اسم الموكل )المالك(  

نغم محمود سالمة علي خطيب  شادي مجاهد أبو خليل
ناهد محمد سالمة خطيب

دائرة تسجيل أراضي رام الله

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 239/ق/2018
التاريخ: 2018/7/31

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس السيد/ "أسد الدين" عالم نمر 
أبو ش���لبك بصفتي وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رق���م 1754/2018/6731 عدل 

نابلس بتاريخ 2018/5/6
معاملة بيع على القطعة الضريبية رقم 24051 من القس���يمة رقم 69 من أراضي نابلس 

56 صفحة 15
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 الموكل )المالك(   الوكيل

"أسد الدين" عالم نمر أبو شلبك عايش سعيد عايش العرندي 
دائرة تسجيل أراضي نابلس

تنويه 

س���قط س���هوا في إعالن دائرة تس���جيل أراضي نابلس رقم 236/ج/2018 والمنشور 

بتاريخ 2018/7/31 ان اس���م الموكل الناصر فتحي عب���د القادر قمحيه والصحيح عبد 

الناصر فتحي عبد القادر قمحيه.

تنويه
وردت ع���ن طريق الخطأ في اإلعالن الصادر عن دائرة تس���جيل أراضي جنين في معاملة بيع رقم 
)2018/5759( والمنش���ور في جري���دة األيام بتاريخ 2018/7/31، عبارة ن���دى، والصحيح هو لندى، 

فاقتضى التنويه.

تنويه
وردت ع���ن طريق الخطأ ف���ي اإلعالن الصادر عن دائرة تس���جيل أراضي جنين ف���ي معاملة بيع 
رق���م )2018/3886( والمنش���ور في جريدة األي���ام بتاري���خ 2018/5/15، عبارة بموج���ب الدورية 

438/2018/505، والصحيح هو بموجب الدورية 438/2018/5056، فاقتضى التنويه.

تنويه
س���قطت س���هوا عن طريق الخطأ في اإلعالن الصادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين في معاملة 
بيع رقم )2018/5773( والمنشور في جريدة األيام بتاريخ 2018/7/30، من اسم الموكل “المالك”: 
+إياد+ محمد+جهاد+عبير+سوسن+نجالء+سهير )أبناء عبد اللطيف كامل حشاش(، فاقتضى 

التنويه.

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين
 رقم المعاملة: 5869/ج/2018
التاريخ: 2018/7/31

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة قمر محمد عيد أرز وذلك بصفتها وكيلة بموجب 
الوكالة الدورية  رقم )7846/2018/440( الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/7/30 والمعطوفة 
على العامة )3614/2011/406( الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2011/4/11 وذلك لتقديم معاملة 

بيع رقم )5869/ج/2018( على قطعة األرض رقم )23( من الحوض )7( من أراضي مركة.
فم���ن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عش���رة أيام من 

تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: قمر محمد عيد أرز

اسم الموكل “المالك”: عناية+منتهى أبناء عطا محمود موسى
عدد الحصص المباعة: حسب الوكاالت

مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 5871/ج/2018
التاريخ: 2018/7/31

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد ان���ا إبراهيم عمر إبراهيم 
س���ليمان الوكيل عن: محمد نافع مصطفى معالي بموج���ب الدورية 440/2018/7729 عدل 

جنين تاريخ 2018/7/29 
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على أراضي عجة حوض رقم 11 قطعة رقم 6
فم���ن له أي اعتراض علي���ه 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(  

إبراهيم عمر إبراهيم سليمان محمد نافع مصطفى معالي  
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 5861/ج/2018
التاريخ: 2018/7/31

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يدة أنا فاتن يوس���ف راغب 
صبيح بصفتي وكيال عن نادية راغب يوس���ف الصبيح بموجب الدورية 423/2015/2005 

عدل جنين 2015/3/1
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي

كفر راعي حوض رقم 32 قطعة رقم 104
كفر راعي حوض رقم 34 قطعة رقم 83

كفر راعي حوض رقم 34 قطعة رقم 230
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 5852/ج/2018
التاريخ: 2018/7/31

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعم���وم أنه تقدم إل���ى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد عالء محم���د احمد أبو 
الرب وذل���ك بصفة وكيال دوري���ا بموجب الوكال���ة الدورية رق���م 440/2018/7522 تاريخ 
2018/7/23 المعطوفة عل���ى العامة 409/2011/10352 عدل جنين 2011/11/21 والعامة 

427/2016/4639 عدل جنين 2016/5/3 
بيع الحصص حسب الدورية

الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي مسلية حوض رقم 8 قطعة رقم 40.

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 الوكيلاسم الموكل )المالك(

فاطمة محمود محمد أبو الرب + توفيق + حمزة + ياس���ر 
+ محم���د + عمر + نادي���ة + وفاء + غادة + آمنة + لميا + 

عائشة + أمية/ أبناء أديب توفيق أبو الرب

عالء محمد احمد أبو الرب

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 5849/ج/2018
التاريخ: 2018/7/31

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد كمال عطا محمود موسى 
وذلك بصفة وكيال عاما بموجب الوكالة العامة رقم 406/2011/3614 تاريخ 2011/4/11 

بيع كامل الحصص
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي

مركة حوض رقم 6 قطعة رقم 45
مركة حوض رقم 6 قطعة رقم 30

فمن له اعتراض على ذلك 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(  
كمال عطا محمود موسى عناية عطا محمود الموسى  

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي 

دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس
رقم الملف: 3218/ج/2018
التاريخ: 2018/7/31

إعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي نابلس الس���يدة جميلة عيسى عبدو عبد الله 
وذلك بصفة وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم س���جل 1629/صفحة 2018/135 
تاريخ 2018/7/29 الصادرة عن س���فارة دولة فلس���طين بعم���ان المعطوفة على الوكالة 
العامة رقم 69/م و ع/2018 الصادرة عن س���فارة فلس���طين بالمملكة العربية السعودية 

بتاريخ 2018/7/9
الصادرة من كاتب عدل 

وذلك بمعاملة بيع على أراضي برقا حوض رقم 18 قطعة رقم 21
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 الوكيلاسم الموكل )المالك(

ابتهاج نظمي س���ليمان مس���عود وجه���اد نظمي 
سلمان

جميلة عيس���ى عب���دو عبد 
الله

دائرة األراضي نابلس

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط

اإلدارة العامة لضريبة األمالك
التاريخ: 2018/7/31

يعلن الطالع العموم بأنه تقدم لدائرة ضريبة أمالك جنين الس���يد سليم سليمان سليم 

إبراهي���م بصفته وكيال عاما بموجب الوكالة رقم 2018/104/1919 الصادرة عن س���فارة 

دولة فلسطين في عمان بتاريخ 2018/7/17 وذلك من أجل فتح معاملة بيع على القطعة 

رقم 64 حوض )M2( من أراضي الزبابدة.

فمن له أي اعتراض على ذلك عليه التقدم بطلب رس���مي لدى الدائرة خالل مدة أقصاها 

خمسة عشر يوما من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية وبخالف ذلك سوف يتم السير في 

إجراءات المعاملة حسب األصول.

المشتري الوكيل    الموكل  

سليم سليمان سليم إبراهيم          طارق سليمان سليم ابراهيم فؤاد جميل خضر دعيبس 
مدير ضريبة أمالك جنين
جمال دراغمة

المالكي ونظيره الكازاخي يوقعان مذكرة 
تفاهم تتعلق بالمشاورات السياسية

رام الل���ه - "األي���ام": اجتمع وزير 
الخارجي���ة والمغتربي���ن د. ري���اض 
المالكي م���ع نظيره وزي���ر خارجية 
قي���رات  كازاخس���تان  جمهوري���ة 
وزارة  مق���ر  ف���ي  عبدراحمن���وف 
العاصمة  في  الكازاخي���ة  الخارجية 

استانة.
تفاهم  مذك���رة  الوزي���ران  ووق���ع 
السياس���ية،  بالمش���اورات  تتعل���ق 
وأخ���رى وقعه���ا المالكي م���ع نائب 
نورالي  التجاري���ة  الغرف���ة  رئي���س 
التعاون بين  بوكيخنوف في مج���ال 

الغرف التجارية للبلدين.

وناق���ش الطرف���ان س���بل تعزي���ز 
وتطوير العالقات الثنائية.

وأطل���ع المالكي نظي���ره الكازاخي 
على أه���م التحركات الدبلوماس���ية 
الفلسطيني  والموقف  الفلسطينية، 
الثاب���ت م���ن ح���ل الدولتي���ن، عب���ر 
المفاوضات المباشرة والمحددة زمنيا 
بحضور ممثلين عن المجتمع الدولي، 
مشيرًا إلى أن قرار الرئيس األميركي 
دونال���د ترامب باالعت���راف بالقدس 
عاصمة إلسرائيل ونقل سفارة بالده 
من ت���ل أبيب إلى الق���دس جعل من 
الواليات المتحدة طرف���ا في الصراع 

جامعة القدس المفتوحة تحتفل بتخريج 
الفوج الـ21 من فرعها في بيت لحم

بيت لحم – حسن عبد الجواد: احتفلت جامعة القدس 

المفتوحة/ ف���رع بيت لحم، أمس، بتخري���ج الفوج ال� 21 

م���ن طلبتها "ف���وج القدس العاصم���ة"، بحضور محافظ 

بيت لحم جبرين البكري ممث���اًل للرئيس محمود عباس، 

ومدي���ر الفرع د. علي صالح، وعميد كلية العلوم اإلدارية 

واالقتصادية د. يوسف أبو فارة، ومدير فرع الخليل عبد 

القادر الدراوي���ش، وممثلو هيئات محلية ومؤسس���ات 

المحافظة واألجهزة األمنية والخريجين وذويهم.  

وافتتح االحتفال بآيات من الذكر الحكيم تالها الطالب 

محمد ديرية، ثم قراءة الفاتحة، فالوقوف دقيقة صمت 

حدادًا عل���ى أرواح الش���هداء ومن ثم الس���الم الوطني 

الفلسطيني.

 عن رئيس الجامعة، نوه بأن الجامعة 
ً
وفي كلمته نيابة

آثرت أن تطلق اسم "فوج القدس العاصمة" على فوجها 

الحادي والعشرين انس���جامًا مع الحالة الوطنية العامة 

بخصوص قضية القدس، وهو ما يجس���د الدور الوطني 

لجامع���ة القدس المفتوحة الممت���دة جغرافيًا في ربوع 

الوط���ن، بأن القدس كانت وما زالت وس���تبقى العاصمة 

األبدية للدولة الفلسطينية.

وأش���ار صالح إلى أن الجامعة وف���رت فرصة االلتحاق 

بالدراس���ات العليا من خالل برنامجي ماجس���تير وهما: 

اللغة العربية، واإلرش���اد النفسي والتربوي، وتتطلع إلى 

فت���ح برامج أخرى قدمتها الجامعة أو س���تقدمها الحقًا 

إلى وزارة التعليم العالي، تحقيقًا لطموحات خريجيها، 

باإلضاف���ة إلى ط���رح تخصصات جديدة على مس���توى 

البكالوري���وس تتماش���ى مع ميول واحتياج���ات الطلبة 

وهي: اإلعالم الجديد والعالقات العامة واإلعالن، مصادر 

التعلم وتكنولوجيا التعليم، والنوع االجتماعي وقضايا 

التنمية، وأمن المعلومات، واللغة الفرنس���ية كتخصص 

فرع���ي، وكلها تخصص���ات تنفرد به���ا جامعة القدس 

المفتوحة. 

وأكد ص���الح عل���ى التكاملية في العم���ل بين مجلس 

األمناء ورئاسة الجامعة والعاملين والطلبة، ما ساعد في 

تطور جامعة القدس المفتوحة.

وف���ي نهاية كلمته قدم التهان���ي للخريجين وتمنى 

له���م التوفيق حاثًا إياهم أن يكونوا على عهد الجامعة 

بهم فيكونوا خير سفراء لجامعتهم ووطنهم وأمتهم.

من جانبه، أكد البكري أن القدس هي عنوان الش���عب 

الفلسطيني وال حل دون القدس وهي عاصمة فلسطين 

األبدية، ث���م هنأ جميع الخريجي���ن وذويهم، معبرًا عن 

فخ���ره بجامعة الوطن جامعة الق���دس المفتوحة والتي 

هي من إنجازات منظمة التحرير الفلس���طينية، مفتخرًا 

بإنج���ازات الجامعة، حاث���ًا أبناء المجتم���ع المحلي على 

االلتفاف حولها لتنفيذ مزيد من المشاريع التطويرية، 

متمنيًا لها المزيد من التقدم والنجاح.

أم���ا ممثل رئيس مجلس الطلبة القطري رئيس مجلس 

اتحاد الطلبة في فرع بيت لحم الطالب معتز مزهر فأكد 

التفاف الش���عب الفلس���طيني حول القيادة، معبرًا عن 

فخره بالجامعة التي أطلقت اسم فوج القدس العاصمة 

على فوجها الحادي والعشرين مؤكدًا أن القدس عاصمة 

فلسطين األبدية.

فيما ش���كرت الخريج���ة المتفوقة نور مب���ارك نيابة 

عن الخريجين جميع من دعموا مس���يرتهم التعليمية، 

مشيرة إلى أن جامعة القدس المفتوحة هي صرح علمي 

ش���امخ يس���اعد المس���تضعفين والمحرومين من أبناء 

الشعب الفلسطيني لكي يحصلوا على العلم والمعرفة، 

ثم تمنت للجميع التوفيق في حياتهم العملية.

وتخلل الحفل فق���رة فنية قدمها ع���ازف األورغ مراد 

نسيم والفنان أحمد الفقيه. 

وفي نهاية الحفل تال المس���اعد األكاديمي في الفرع 

أ. محمد قيوي أس���ماء الخريجين واس���تكملت مراس���م 

تخرجهم.

جامعة القدس توقع اتفاقية
منح دراسية لطلبتها

القدس - "األيام": وقع رئيس جامعة القدس عماد أبو كش���ك، ورئيس مجلس 
إدارة شركة المصنوعات الورقية نافذ الحرباوي، أمس، اتفاقية تعاون لتقديم 
عشر منح دراسية س���نويًا، لطلبة الجامعة من المحتاجين والمتفوقين لمرحلة 

البكالوريوس في مختلف التخصصات.
وقال���ت الجامعة إن االتفاقية تأتي في إطار س���عي الجامعة لتجنيد األموال 
لضم���ان حصول كافة الطلبة ممن يحققون الش���روط األكاديمية على التعليم 
بمعزل عن القدرة المالية. وثّمن أبو كش���ك خطوة شركة المصنوعات الورقية 
ورئيس���ها، مش���يرًا إلى الدور المجتمعي الفعال لرجال األعمال والشركات في 

المجتمع لمساعدة الطلبة المحتاجين إلتمام دراستهم.
وش���دد على أهمية الدعم لجامعة القدس، لمس���اهمته في س���ير العملية 
التعليمي���ة ودوره في تعزيز البحث العلمي واإلبداع، مش���يرًا إلى دور الجامعة 
في دع���م مدينة الق���دس وتعزيز صمود أهله���ا وتكري���س الثقافة والوعي 
واالنتم���اء لألرض من خ���الل مراكزها المتعددة في المدين���ة، التي عملت من 
خاللها على دعم شباب المدينة وإنش���اء حاضنة القدس للتكنولوجيا وريادة 

األعمال لتأسيسهم نحو العمل واإلبداع واإلنتاج.
م���ن جهته، قال الحرباوي: "دعمنا جامعة القدس ألنها جزء أصيل من مدينة 
القدس التي تتطلب منا مس���اندتها ودعم أهلها عبر دعم الطلبة المتفوقين 

والمحتاجين ما ينعكس إيجابًا على وضع التعليم في فلسطين".

جنين: "مفتاح" تنظم لقاًء حول 
المشاركة في االنتخابات

جني���ن - "األيام": نظم���ت المبادرة الفلس���طينية لتعميق الح���وار العالمي 
والديمقراطي���ة "مفتاح" لقاًء بمقر جمعية العمل النس���وي في مدينة جنين، 

استهدف عددًا من طلبة الجامعات.
وذكرت منسقة "مفتاح" في محافظة جنين، فرحة أبو الهيجاء، أن اللقاء نظم 
ضمن برنامج دعم االنتخابات الذي تنفذه المبادرة، وفي ظل المطالبة بتمثيل 

ومشاركة أوسع للمرأة والشباب في االنتخابات التشريعية والمحلية.
وناقش المش���اركون في اللقاء، نش���رة التوعية التي أطلقتها "مفتاح" حول 
تمثيل المرأة والش���باب في االنتخابات التشريعية والمحلية، والتي تضمنت 
الحديث عن واقع االنتخابات، ومش���اركة النساء والش���باب والنظام االنتخابي 
وموض���وع "الكوتا" وتأثيرها على تمثيل ووضع النس���اء في مواقع صنع القرار، 
والخلفية التاريخية لتمثيل الش���باب في الهيئ���ات المحلية، وضعف تمثيل 

المرأة في االنتخابات.
وأوص���ى المش���اركون ف���ي اللقاء 
بض���رورة العمل عل���ى تغيير النظام 
االنتخاب���ي بحيث يضمن مش���اركة 
أوس���ع للمرأة والش���باب، مع ضرورة 
تخفي���ض س���ن الترش���ح بالنس���بة 
للشباب بش���كل يعطي فرصة أوسع 

للمشاركة في االنتخابات.
ودع���وا إلى ممارس���ة الضغط على 
األح���زاب السياس���ية بحي���ث تكون 
لديها رؤية لتمكين المرأة ودعمها، 
وإعطائها الفرصة للوصول إلى مواقع 

صنع القرار.

وليس ف���ي عملية الس���الم، وأعطى 
اس���رائيل الجرأة لالس���تهتار بكافة 
ق���رارات الش���رعية الدولي���ة واألمم 
المتحدة والس���يطرة على المزيد من 
بناء  وتعلن  الفلس���طينية،  األراضي 
المزي���د من الوحدات االس���تيطانية 
وإصدار قرارات عنصرية ضد الشعب 

الفلسطيني.
فيم���ا أع���رب رحمانوف ع���ن ثبات 
القضية  تج���اه  الكازاخي  الموق���ف 
الفلس���طينية، وحرص كازاخس���تان 
عل���ى دعمه���ا الكام���ل والمس���تمر 
لدولة فلس���طين في األمم المتحدة 
والمنظم���ات الدولي���ة والمش���اركة 
بكافة المؤتمرات المتعلقة بالقدس 

واألوضاع في فلسطين.
واتفق الطرفان على تعزيز التشاور 
بين الجانبين على كافة المستويات، 
كاف���ة  عل���ى  الزي���ارات  وتكثي���ف 
األصع���دة والمس���تويات، للوص���ول 
بعالق���ات البلدي���ن إلى مس���توياٍت 

متقدمة.

في احتفال برام الله بالعيد الوطني لمصر

الحمد الله يؤكد محورية الدور المصري 
في دعم الحقوق الفلسطينية 

رام الله - سائد أبو فرحة: أكد رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، 
تطلعه إلى استمرار التعاون الوثيق والبناء بين مصر وفلسطين، 
وتعزي���ز الدعم العربي واإلس���المي للقضية الفلس���طينية، في 
مواجهة محاوالت إس���رائيل إجهاض حل الدولتين والمش���روع 

الوطني.
ودعا في كلمة باس���م الرئيس محمود عب���اس، خالل حفل في 
مدينة رام الله، أمس، نظمته السفارة المصرية، لمناسبة العيد 
الوطن���ي لجمهورية مص���ر العربية، إلى أوس���ع اصطفاف عربي 
وإس���المي حول مواقف القيادة الرافضة لالم���الءات األميركية 

واالسرائيلية.
وبين أن الش���عب الفلس���طيني يع���ول على مص���ر وحراكها 
لنجدة القدس، والمحاوالت اإلسرائيلية لتغيير واقعها وطمس 

معالمها وهويتها.
وهن���أ مصر لمناس���بة عيد الوطن���ي، متمنيا أن ي���دوم أمنها 
واس���تقرارها، لتبقى دوما المالذ والمدافع ع���ن قضايا األمتين 

العربية واإلسالمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأوضح أن اس���م مصر ارتبط وال يزال بالقضية الفلس���طينية، 
الفت���ا إلى محورية دور مص���ر في صنع الس���الم، ودعم الحقوق 

الفلسطينية في المحافل والمنابر الدولية كافة.

وأش���اد بجهود مصر إلنجاز المصالحة، ودعمها الدائم إلعادة 
إعمار قطاع غزة. 

وقال: يربطنا مع مصر رباط متين، يش���كل ج���زءا ال يتجزأ من 
الهوية الفلسطينية وتاريخها.

من جهته، أكد الس���فير المصري لدى فلسطين عصام عاشور، 
متانة العالقات الفلس���طينية المصرية، مشيرا إلى الترابط بين 

الشعبين.
وبين أن القضية الفلس���طينية على رأس س���لم أولويات مصر 

وسياساتها الخارجية.
وأكد أن االلتزام المصري بدعم الش���عب الفلسطيني وقضيته 
التزام ثابت، وس���يتواصل حتى إنجاز الحق���وق الوطنية وإقامة 

الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وذكر أن مصر تحمل القضية الفلسطينية كجزء من عروبتها، 

مؤكدًا بالمقابل حرص مصر على إنجاز المصالحة.
ولف���ت إلى أن مصر س���تواصل مس���اعيها إلنهاء االنقس���ام، 
مش���ددًا على أن المصالحة أمر حتمي لتحقيق تطلعات الشعب 

الفلسطيني.
وكان اس���تهل الحف���ل بع���زف النش���يدين الوطنيين لمصر 

وفلسطين.


