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إعالن عن قطع التيار الكهربائي

تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي عن المناطق التالية في 

محافظة رام الله حسب األيام والتواريخ التالية:

1. يوم السبت الموافق 2018/12/15 من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الرابعة 

بعد العصر عن عدة مناطق ويشمل:

جزء من بيرزيت ويشمل شارع عطارة، كامل قرية عطارة

2. يوم األحد الموافق 2018/12/16 من الس���اعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الرابعة 

بعد العصر عن عدة مناطق ويشمل:

كامل قرية رمون
تعتذر الش���ركة عن هذا اإلجراء الناتج عن قيام الش���ركة بأعمال غس���ل خط���وط الضغط العالي 

المزودة لتلك المناطق.

دائرة العالقات العامة

 دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي طوباس

رقم الملف: 2951/ج/2018
التاريخ: 2018/12/13

إعالن صادر عن دائرة األراضي طوباس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي طوباس السيد أنا عمر كامل حمد ابو عرة بصفتي 
الشخصية وبصفتي وكيال عن البائعين خالد ونجية وخيرية ابناء كامل حمد ابو عرة بموجب 
الوكالة العامة س���جل 1812 صفحة 2017/35 تاريخ 2017/10/16 س���فارة دولة فلسطين/ 
عم���ان أصرح عن بي���ع كامل حصصي وحصص موكليني في قطع���ة األرض المذكورة أعاله 
ونحن كمال وبهية وفاطمة ابناء كامل حمد ابو عرة بصفتنا الشخصية نصرح عن بيع كامل 

حصصنا في قطعة األرض المذكورة أعاله.
الصادرة من كاتب عدل سفارة دولة فلسطين/ عمان

وذلك بمعاملة بيع على اراضي 
عقابة حوض رقم 7 قطعة رقم 6

عقابة حوض رقم 6 قطعة رقم 33
عقابة حوض رقم 9 قطعة رقم 86

عقابة حوض رقم 10 قطعة رقم 26
عقابة حوض رقم 7 قطعة رقم 4

فمن له أي اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم الس���ير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(   

عمر كامل حمد أبو عرة خالد ونجية وخيرية أبناء كامل حمد أبو عرة  
دائرة األراضي طوباس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية طولكرم
الرقم: 2018/2642 
التاريخ: 2018/12/10

ورقة إخبار بالنشر
صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم

إلى المحكوم عليه: رويدة إبراهيم محمد منصور من طولكرم، قرب سينما الفريد، ومجهول محل 
اإلقامة حاليًا.

عماًل بقرار سعادة قاضي التنفيذ بتاريخ 2018/12/9 في القضية التنفيذية 2018/2642  والتي 
موضوعه���ا مطالبة بمبلغ 30000 دينار أردني والرس���وم والمصاريف و200 دينار أتعاب محاماة 
وتثبي���ت الحجز على قطعة األرض رقم 59 ح���وض 8498 من أراضي ذنابة بموجب قرار محكمة، 
فق���د تقرر إعالمك بأنه قد تم الحجز على حصصك ف���ي قطعة االرض رقم 59 حوض 8498 من 
أراض���ي ذنابة وإنه حيث إن���ه وعماًل بالمادة 10 من قانون التنفيذ فقد تقرر إعالمك أنه عليك أن 
تقوم خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغك بتنفيذ مضمون القرار و/أو اداء الدين إلى المحكوم 
ل���ه محمود خير الله محمود حس���ن من طولك���رم، وإذا لم تقم بتنفيذ مضم���ون القرار أو لم تقم 

بالمراجعة فتضطر دائرة التنفيذ إلى مباشرة اإلجراءات القانونية بحقك.
تحريرًا في 2018/12/10

مأمور التنفيذ

إخــــطـــار  نهائي 
“ بدون إجحاف بالحقوق “  

المخطر:- إبراهيم محمد إبراهيم لدادوه,حامل هوية رقم )907879159(. 
وكيلته المحامية تفاحه حنايشة - رام الله- البالوع - عمارة النعمان.

المخطر إليه: 1 - خولة حسني عليان دسوقي ,حاملة هوية رقم )939361879(.
                2 - عقل محمود أحمد طقز,حاملة هوية رقم )959250945(.

تحية طيبة وبعد ،،،
 بوكالتي عن الس���يد إبراهيم محم���د إبراهيم لدادوه,أود إعالم���ك بأنكم قمتم بتحرير 
ش���يك يحمل الرقم )20000064( مس���حوب على البنك الوطني بقيمة )10000( عشرة 
األف دوالر امريكي,مس���تحق الدفع و االداء بتاريخ 2018/5/24, ولدى عرض الشيك على 
البن���ك المذكور  تبي���ن انه بدون رصيد وحيث أن هذا األمر يش���كل خرقا وجرما يعاقب 

عليه القانون.
 ولعلمي األكيد أنكم من الناس األفاضل ومن الذين يؤدون إلى كل ذي حق حقه وإيمانًا 
منا بمدى حرصكم على س���معتكم ومكانتكم، فقد جئتكم بهذا الكتاب باس���م موكلي 
ألعلمكم بضرورة دفع المبلغ المستحق له والمترصد في ذمتك خالل )10(عشرة أيام من 

تاريخ تبلغك هذا اإلخطار له أو إلي في مكتبي بالبيره.
 وبعكس ذلك س���أضطر أس���فًا لرفع األمر إلى النيابة العامة ومن ثم للمحكمة المختصة 
لمالحقتكم جزائيًا وحقوقيًا واتخاذ كافة اإلج���راءات القانونية وإلقاء الحجزين التحفظي 
والتنفيذي على أموالك���م المنقولة وغير المنقولة إللزامك بدفع كامل المبلغ المترصد في 
ذمتك���م والبالغ قدره )10000( عش���رة األف دوالر امريكي مع الفائ���دة القانونية )9 %( 
المترتبة على المبلغ حتى السداد التام باإلضافة إلى تكبيدك الرسوم والمصاريف وأتعاب 

المحاماة. 
تحريرًا في: 2018/12/13    

وكيلة المخطر     
المحامية تفاحه حنايشة

 دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح الخليل
الرقم: 2017/831 
التاريخ 2018/11/26

تبليغ بالنشر الئحة دعوى وموعد جلسة 
في الدعوى الحقوقية 2017/831

إلى المدعى عليه: وليد خالد عيسى أبو عيشة من الخليل ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
يقتضى حضورك إلى محكمة صلح الخليل الموقرة يوم االثنين الموافق 2018/12/31 الس���اعة 
التاس���عة صباحا في القضي���ة الحقوقية المذكورة أعاله والتي أقامتها ضدك المدعية ش���ركة 
االتصاالت الفلسطينية )بالتل( من الخليل وكيلها المحامي فادي العملة و/أو معن شبانة والتي 

موضوعها المطالبة بمبلغ 837 شيكل و71 أغورة. 
وعم���اًل بأحكام المادة 20 م���ن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 
يتوجب عليك الحضور إلى محكمة صلح الخليل في الموعد المحدد أو إرسال محام عنك وكذلك 
يتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل مدة خمس���ة عشر يومًا من تاريخ تبليغك هذا اإلعالن 

بواسطة النشر في إحدى الصحف المحلية وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريًا.
نادر الجوالني
رئيس قلم حقوق محكمة صلح الخليل

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية الخليل
2018/7687

إخطار عدلي
المخطر: ماجد عبد المجيد إبراهيم النتش���ة من الخليل بصفته الش���خصية أو باإلضافة إلى 

تركة مورثه المرحوم عبد المجيد إبراهيم عبد الغني النتش���ة بموجب حجة حصر إرث صادرة 

عن محكمة الخليل الشرعية تحمل الرقم )439/122/294(.

وكيله المحاميان سائد العويوي و/أو غسان ارفاعية/ الخليل

المخطر إليه: وهيب وليد عبد العظيم األش���مر النتش���ة/ القدس/ باب خان الزيت، ويبلغ على 

عنوانه بالخليل مفرق الشرعية 2018/12/4 م. غسان ارفاعية ..............................

بصفته الشخصية وباإلضافة إلى تركة مورثه جده المرحوم عبد العظيم األشمر النتشة.

تحية طيبة وبعد،

وبناًء على قرار سعادة رئيس المحكمة الصادر بتاريخ 12/12 فإنني أخطرك بما يلي:

بوكالت���ي الخاصة عن المخطر وحيث إن مورث المخطر كان حال حياته قد اس���تأجر عقار من 

المرحوم حس���ين عبد العظيم األش���مر النتشة منذ ما يزيد عن 34 عام، وهذا العقار عبارة عن 

مح���الت عدد 2 بموقع الحاووز خلة أبو مجنونة في مدينة الخليل بجانب مس���جد عمر بن عبد 

العزي���ز بموجب عقد إيجار منظم حس���ب األصول والقانون بتاري���خ 1984/3/1، وإن المخطر 

بصفت���ه المذكورة قد انتقلت إليه حقوق اإليجارة وال زال يش���غل المأجور لغاية اليوم بحكم 

االستمرار القانوني، بناء على ما تقدم فإننا نخطركم بصفتكم الشخصية وبصفتكم من ورثة 

جدكم المرحوم عبد العظيم األشمر النتشة بما يلي: 

1 - إن جميع بدالت اإليجار المستحقة حتى تاريخ 2015/1/1 قد تم دفعها في محكمة صلح 

الخليل على ذمة الدعوى الحقوقية 2015/5، وإن األجرة المس���تحقة بعد هذا التاريخ موجودة 

بحوزتنا وإننا ندعوكم الستالمها بحسب األصول والقانون في أسرع وقت.

-2 لق���د قامت بلدي���ة الخليل بإحالتن���ا إلى محكمة بلدي���ات الخليل بموج���ب الدعوى رقم 

)2018/221( بخصوص المحالت المس���تأجرة وهذه المخالفة بس���بب ع���دم وجود دورة مياه 

)حم���ام( في المأجور، وكذلك لكون القوارض متواجدة في المأجور بس���بب عدم وجود بالط أو 

أرضية باطون للمأجور، ولوجود رطوبة في المحالت بس���بب عدم وجود بطانة )قصارة( للمأجور 

وكذلك عدم وجود كحلة للحجر الخارجي للمأجور، وعليه فإننا نخطركم بضرورة إجراء تعميرات 

ضروري���ة والزمة للمأجور وهذه التعميرات عب���ارة عن عمل مدة ألرضية المأجور وأعمال بطانة 

)قصارة( للمأجور وتزفيت الواجهة الخلفية وس���طح المحالت لحل إش���كالية الرطوبة وكذلك 

عمل حمام للمأجور وأعمال صيانة لش���بكة الكهرباء والمياه وذلك في أسرع وقت ممكن، وفي 

حال عدم إجراء هذه التعمي���رات الضرورية في المأجور خالل مدة 10 أيام من تاريخ تبلغكم 

هذا اإلخطار فإن المخط���ر مضطر إلجراء هذه التعميرات الضرورية على نفقته وخصمها من 

األجرة حسب األصول والقانون.

3 - في حال عدم اس���تجابتكم لهذا اإلخطار فإن أي أعمال س���نقوم بها هي أعمال من أجل 

صيانة وتحس���ين المأجور ولن نقوم باإلضرار بالمأجور بأي ش���كل من األش���كال كما جاء في 

ملحق عقد اإليجار.

وعليه التمس من حضرة الس���يد كات���ب عدل الخليل المحترم التصدي���ق على هذا اإلخطار 

وتبليغه حسب األصول.
كاتب عدل الخليل 
نضال يوسف شاهين

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية الخليل
استئناف رقم: 2012/141 
التاريخ: 2018/12/12

تبليغ موعد جلسة وصيغة يمين
في االستئناف الحقوقي رقم 2012/141

إلى المستأنف: صبري محمود محمد الشرباتي/ الخليل/ الحاووز األول.
أعلمك أنك أقمت استئناف ضد المستأنف عليه )موسى عبد القديم عبد الحليم النتشة/الخليل( 
والذي موضوعه المطالبة بمبلغ مالي وقررت المحكمة تبليغك صيغة اليمين اآلتية: )أقسم بالله 
العظيم أنني لم أوكل ولم أكلف ولم أعط اإلذن للمستأنف الثاني محمد توفيق إبراهيم حسين 
الش���رباتي بأن يقبض أجرة المأجور والمتمثل بعقار عبارة عن دكانين في ش���ارع بئر السبع في 
الخليل عن س���نة 1428 هجري وحتى 1429 هجري، ولم يس���بق لي أن أجزت له قبض أية مبالغ 
كأجرة عن هذا المأجور عن المدة المذكورة، ولم يس���بق لي أن استلمت أية مبالغ بهذا الخصوص 

والله على ما أقول شهيد(، علمًا بأن موعد الجلسة القادمة يوم االثنين 2019/1/21.
مع االحترام

رئيس قلم محكمة بداية الخليل
جواد شاهين

دولة فلسطين
السلطة القضائية

الرقم 2018/756
التاريخ: 2018/12/4

مذكرة دعوى
صادرة عن محكمة بداية نابلس بالقضية المدنية رقم 2018/756

إلى المدعى عليه: سليمان محمد سليمان السوده � طوباس ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
يقتضى حضورك إلى هذه المحكمة بتاريخ 2019/1/13 الساعة الثامنة صباحًا للنظر في الدعوى 
الحقوقية رق���م 2018/756 والتي أقامها عليك المدعون عرفات مصطفى محمد عوايصة وآخرون 
بواسطة وكيلهم المحامي عمر جهاد صوافطة وموضوعها تنفيذ مضمون وكالة دورية غير مقدرة 

القيمة.
ويمكن���ك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على تفاصي���ل الدعوى وعماًل بالمادة 62 من قانون 
أص���ول المحاكم���ات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 فإنه يقتضى علي���ك تقديم الئحة 
جوابية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك النشر وإذا لم تحضر أو ترسل وكياًل عنك تجري 

محاكمتك حضوريًا.
رئيس قلم حقوق محكمة بداية نابلس
مراد جميل محمود

دولة فلسطين
قاضي القضاة/ المحاكم الشرعية

المحكمة الشرعية المنعقدة في عتيل

مذكرة تبليغ حضور جلسة مصالحة في الدعوى أساس 2018/113 صادرة 
عن محكمة طولكرم الشمالية الشرعية

إلى المدعى عليه: لؤي حس���ني علي ش���مالوي من حارس وحاليا مجهول محل اإلقامة في 
االمارات العربية المتحدة وآخر محل إقامة له في البالد بيت والده في حارس � سلفيت.

نعلمك أنه في جلس���ة يوم األربعاء المواف���ق 2018/12/12م وفي الدعوى المرقومة أعاله 
والمقامة عليك من زوجتك غير الداخل وال المختلي بها بصحيح العقد الش���رعي المدعية 
بدور منذر احسان خليل من/ عتيل وسكانها موضوعها تفريق للشقاق والنزاع، فقد قررت 
ه���ذه المحكمة بذل الجهد م���ن قبلها في اإلصالح بينكما وذلك في جلس���ة يوم األربعاء 
الموافق 2019/1/2م الس���اعة التاس���عة صباحًا، ل���ذا يقتضي عليك الحض���ور في اليوم 
المعي���ن لهذه الغاي���ة، فإذا لم تحضر أو لم تعتذر أو لم ترس���ل وكيال عنك يجري بحقك 
المقتضى الشرعي، وعليه جرى تبليغك ذلك حسب األصول تحريرًا في 1440/4/5ه� وفق 

2018/12/12م.
قاضي محكمة طولكرم الشرعية الشمالية/ عتيل

تنويه
س���قظ سهوا في اعالن التسويه المنش���ور يوم 2018/12/13 ان رقم حجة الوراثة 84/22/375  

والصحيح  84/24/375

اختتام مشــروع لتأهيل ودمج األطفال المحررين
رام الله - "األيام": نظمت الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي، 
ومؤسس���ة "إنقاذ الطفل"، أول من أمس، ورش���ة عمل ختامية 
لمشروع: "إعادة تأهيل ودمج األطفال األسرى المحررين، داخل 
سرهم ومجتمعاتهم في الضفة والقدس"، لمناقشة الدروس 

ُ
أ

المس���تفادة، وما ال���ذي يجب القي���ام به أكثر لالس���تجابات 
المستقبلية من أجل األطفال المحررين، حيث يعتقل االحتالل 
كل ع���ام بين 700 و900 طفل من الضفة، تتراوح أعمارهم بين 

12 و17 عامًا، ويحاكمون في محاكم عسكرية.
وأش���ار المش���اركون في الورش���ة إلى أن غالبية األسرى 
األطفال في س���جون االحتالل يعانون من س���وء المعاملة 
واالعت���داءات، وأن المعايي���ر األساس���ية لقضاء األحداث 
غتهم 

ُ
مفقودة، بما في ذلك الحق باالطالع على حقوقهم بل

الخاصة، ووجود ش���خص بالغ أثناء التحقيق والتمكن من 
الوصول إلى محاٍم.

ونفذت المش���روع مؤسس���ة إنقاذ الطفل بالشراكة مع 
جمعية الشبان المسيحية في القدس، والحركة العالمية 
للدفاع عن األطفال � فرع فلسطين، وقبل المشروع، لم يكن 
هنالك نظام مؤسسي يستجيب الحتياج األطفال األسرى 
المحررين وأهاليهم، وعملت "إنقاذ الطفل" بالش���راكة مع 
الحكومة وش���ركائها على ضمان تلقي األطفال المحررين 
خدم���ات مثل: الوص���ول إلى التمثي���ل القانوني، والدعم 
النفسي واالجتماعي، والعالج الصفي والتدريب المهني.

وقالت المنس���قة المركزية لمنظمات المجتمع المدني 

م���ن الوكال���ة اإليطالي���ة للتع���اون اإلنمائ���ي، فيرونيكا 
بيرت���وزي: إن الوكال���ة اإليطالية تؤمن بالدور الرئيس���ي 
الذي يمكن للمجتمع المدني أن يلعبه في حقل التنمية، 
"ولهذا الس���بب نش���جع المبادرات التي تقودها منظمات 
المجتم���ع المدني اإليطالية بالش���راكة مع المؤسس���ات 

المحلية غير الحكومية. 
من جهته���ا، قالت المدي���رة القطري���ة لمنظمة إنقاذ 
الطف���ل، جينيفر مورهيد: "منذ الع���ام 2008 تقدم إنقاذ 
الطفل وش���ركاؤها الدعم الحاسم لألطفال الذين تعرضوا 
لالعتق���ال، ويتيح ح���دث الي���وم فرصة قيم���ة للتفكير 
ومناقش���ة س���بل المضي في كل برامجنا، لضمان والتأكد 
أننا في مجتمع حماية الطفل يمكننا أن نس���اعد الشباب 
المتضررين من االعتقال واالحتجاز لتحقيق إمكاناتهم". 
وأكدت، فاطمة، إحدى أمهات األطفال المستفيدين أن 
برامج جمعية الشبان المسيحية، ساعدت ابنتها نسرين 
للعودة للمس���ار الصحيح، وأنها أحرزت تقدمًا كبيرًا وهي 
اآلن تج���رى اختب���ارات للحص���ول على ش���هادة الثانوية 
العامة، وهنالك تحسن كبير في حالتها النفسية وثقتها 

واحترامها لنفسها. 
وتحدثت رويدا، أم أخرى ألحد المستفيدين، حول كيف 
ساعدت "الشبان المسيحية" ابنها في استكمال تعليمه، 
وقالت: "س���اعدت الجمعية أحمد بإيجاد نفسه مرة أخرى 

ويكون لديه هدف للتطلع إلى المستقبل".

"صالون القدس" ينظم لقاًء حول تقليص 
خدمات بلدية االحتالل للمقدسيين

رام الل���ه – "األيام": اس���تضاف صالون الق���دس اإلعالمي، 
مدير كلية "شهاب المقدس���ية" د. أمجد الشهابي، في لقاء 
تناول قراري الحكومة اإلس���رائيلية "1775" و"2684" بش���أن 
تقليص الخدمات االجتماعية واالقتصادية في شرق القدس 

والتطوير االقتصادي.
وأش���ار الش���هابي، في اللقاء ال���ذي أداره مدير الش���ركة 
العربية لالستش���ارات اإلعالمية، حات���م خويص، إلى أهمية 
دعم المواطنين المقدس���يين، وتبني إستراتيجية لمواجهة 
اإلجراءات اإلس���رائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني 

في المدينة المقدسة.

وقال: رؤيتنا ترتكز على أن إس���رائيل أتمت ضمها بترس���يخ 
حدود القدس الش���رقية عب���ر بناء جدار الع���زل ومناطق تحت 
سلطات موسعة حول محيط الجدار ككفر عقب ومخيم شعفاط. 
حالي���ا يت���م تنفيذ مرحل���ة تطويع الس���كان عبر دمجهم 
بالمجتمع اإلس���رائيلي، وذلك بتدفق مئات ماليين الشواكل 

على المؤسسات المختلفة بالقدس الشرقية.
ودعا توحي���د الجهود من خالل توحي���د المرجعيات "فمن 
غير المعقول االستمرار بالوضع الراهن فالمواطن المقدسي 
بحاج���ة إلى عن���وان يتوجه إليه، وتبني اس���تراتيجية إنقاذ 
ما يمك���ن إنقاذه عبر توفي���ر بدائل للق���رارات والمخططات 
اإلس���رائيلية ب���دل إصدار البيانات والش���جب واالس���تنكار 
والتركي���ز عل���ى االس���تثمار بالمواطن المقدس���ي من خالل 

توعيت���ه للمحافظة على هويته من أج���ل المحافظة على ما 
تبقى من مكتسبات، فهناك الكثير من العمل وخاصة بمجال 

التعليم وتثبيت العقارات".
وحث على إنقاذ ما تبقى من أراض وعقارات من خالل توثيق 
الملكي���ة وإثباتها قانونيا، حتى ال تك���ون عرضة للمصادرة 
أو التزوي���ر أو التس���ريب، "فالحفاظ على م���ا تبقى من أراٍض 
وعقارات عنصر أساس���ي من أجل االستمرار بالبقاء والحفاظ 

على الوجود والهوية وثقافة وتاريخ المدينة المقدسة. 
وال يعقل االستمرار بتشتت الجهود وتضييع الوقت والمال 
دون نتائج تذكر لوقف تهويد المدينة فالمواطن المقدسي 
يش���عر بالحيرة وفقدان البوصلة واإلحس���اس بفقدان األمان 
وبمظلة تحميه من بطش االحتالل فالمقدسي بحاجة لعنوان 

واحد يتمتع بالمصداقية والشرعية يتوجه إليه".
وأكد ضرورة االستثمار بقطاع التعليم الذي يعتبر أساسيا 
وحتميا في إنش���اء جيل واٍع قادر عل���ى مواجهة التحديات 
والحفاظ على الهوية والثقافة والمس���تقبل من خالل توفير 
منهاج يتأقلم مع خصوصية القدس وميزانية كافية لذلك.

ودعا إلى دعم كافة القطاعات الحيوية كالتجارة والسياحة 
والحرف التقليدية، لتعزيز الصم���ود وإيجاد بدائل وتوفير 
أماكن عمل تس���هم بإنش���اء منظومة بديلة للعمل بالسوق 
الخدماتية وبناء المس���توطنات ال���ذي يصب فقط في خدمة 

االقتصاد اإلسرائيلي.

"الوطني": جرائم االحتالل لن تردع 
الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله

عّمان - وفا: أكد المجل���س الوطني، أن جرائم االحتالل، المتواصلة لن 

تردع الش���عب الفلس���طيني، عن مواصلة نضاله المشروع في وجه آلة 

القتل واإلرهاب "التي أوغلت في الدم الفلس���طيني وسط صمت دولي 

مخجل".

ودعا رئيس المجلس س���ليم الزعنون، في بي���ان صحافي، أمس، إلى 

تعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة العدوان اإلس���رائيلي، واقتحامات 

الق���رى والمدن والمخيمات واإلعدامات الميدانية واالعتقاالت، وتفجير 

البيوت، وردع عربدة المس���توطنين وهجماته���م االنتقامية، وحمالت 

التروي���ع والبلطج���ة التي يقومون به���ا تحت حماي���ة ورعاية حكومة 

االحتالل.

وطال���ب المجلس برلمان���ات العال���م واتحاداته البرلماني���ة الدولية 

واألوروبي���ة واإلفريقي���ة واآلس���يوية والعربي���ة واإلس���المية، بتحمل 

مس���ؤولياتها ف���ي إدان���ة ورفض كل جرائ���م االحتالل بحق الش���عب 

الفلس���طيني األعزل، وإغالق واقتحام مدنه وقراه ومؤسس���اته، وعدم 

الوق���وف موقف المتفرج مم���ا يجري من قمع وإرهاب دموي تمارس���ه 

سلطات االحتالل.

وقال: لن يتحقق الس���الم واألمن في المنطقة، ولن تنعم إس���رائيل 

أيضًا باألمن، قبل أن ينعم الش���عب الفلسطيني باألمن واالستقرار في 

دولته الحرة والمس���تقلة كاملة الس���يادة وعاصمتها مدينة القدس، 

وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفد برلماني يطلع مسؤولين برتغاليين 
على التطورات في فلسطين

رام الل���ه - "األي���ام": أطلع وفد برلماني، برئاس���ة رئي���س "كتلة فتح" 

البرلمانية، عزام األحمد، ومش���اركة النائبين برنارد سابيال وفايز السقا، 

وأمين عام المجلس التش���ريعي إبراهيم خريشة، مسؤولين برتغاليين، 

على آخر التط���ورات الفلس���طينية، واألحداث المتالحق���ة جراء عدوان 

االحتالل.

جاء ذل���ك خالل زيارة قام به���ا الوفد البرلماني للبرتغ���ال، بدعوة من 

مجموعة الصداقة البرلمانية الفلسطينية � البرتغالية، وبلديتي بالماال 

وسيكسل اللتين تربطهما برامج تعاون متبادلة مع بلديات فلسطينية، 

وكذلك برامج تبادل شبابية.

وعقد الوفد اجتماعًا مع نائب رئيس البرلمان البرتغالي جوزي مونويل 

بوريزا، مس���تعرضًا التطورات واألحداث األخيرة التي شهدتها األراضي 

المحتلة، وأكد تقدير الش���عب الفلس���طيني للموقف البرتغالي، خاصة 

البرلمان الذي أوصى حكومته باالعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها 

القدس.

وأك���د بوريزا الموقف الثاب���ت للبرلمان والش���عب البرتغالي، ودعهما 

الكامل لنضال الش���عب الفلس���طيني إلنه���اء االحت���الل وإقامة الدولة 

الفلسطينية.

كما زار الوفد رئيس بلدية لش���بونة فرناردو ميدينا، الذي أعرب بدوره 

عن تقديره للصداقة البرتغالية الفلسطينية.

واجتمع الوفد مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البرتغالي 

النائب س���رجيو بنت���و، الذي أكد أهمية إقامة الدولة الفلس���طينية وأن 

السالم ليس فقط في فلسطين، إنما في منطقة الشرق االوسط بأكملها، 

م فلسطين األول
ّ
إعالن معل

والفائزين بجائزة اإلنجاز والتمّيز
رام الله - "األي���ام": أعلنت وزارة 

التربية والتعلي���م العالي، أمس، 

الحائ���ز على لقب أفضل معلم في 

المعلم���ة زينة  فلس���طين؛ وهي 

صانوري من مدرس���ة ذكور سرطة 

الثانوية بمديرية تربية سلفيت، 

كما أعلنت أسماء الفائزين بجائزة 

اإلنجاز والتميز لدعم التعليم، في 

دورتها الثانية للعام 2018.

مته 
ّ
جاء ذلك خ���الل احتفال نظ

ال���وزارة لمناس���بة ي���وم المعلم 

الفلسطيني، في رام الله، بحضور 

وممثلي  صب���ري صي���دم،  الوزير 

النرويج وروس���يا لدى فلس���طين، 

والوكيل المساعد للشؤون المالية 

واإلدارية واألبني���ة واللوازم  فواز 

العالمية  الحملة  ورئيس  مجاهد، 

الصباح، وممثلين  للتعليم رفعت 

ع���ن االتح���اد الع���ام للمعلمين، 

والش���ركاء الدوليي���ن والوطنيين 

وع���دد م���ن المديري���ن العامين 

ومديري التربية.

صانوري  للمعلمة  صيدم  وبارك 

الف���وز بلق���ب أفضل معل���م على 

ولكاف���ة  الوطن���ي،  المس���توى 

الفائزين بجائزة اإلنجاز والتميز.

للمعلمي���ن  الوف���اء  وأك���د 

أثبت���وا  الذي���ن  الفلس���طينيين 

المحافل،  كاف���ة  ف���ي  حضورهم 

معبرًا عن اعتزازه باألسرة التربوية 

عل���ى عطائها وتميزه���ا وثباتها 

في وجه المحتل وتمسكها بخيار 

العلم والتعلم.

من جهت���ه، اس���تعرض رئيس 

لجن���ة اإلنج���از والتمي���ز لدع���م 

الع���ودة،  مصطف���ى  التعلي���م 

مجريات مس���ابقة اإلنجاز والتميز 

للعام  فلس���طين  معلم  ومسابقة 

2018، مش���يرًا إل���ى أن الجائ���زة 

انطلقت بموج���ب قرار بقانون من 

الرئيس محمود عباس عام 2016، 

يقضي بإنش���اء صن���دوق اإلنجاز 

ميز لدع���م التعليم، بتوصية 
ّ
والت

من وزير التربية.

ولفت إلى أّن الهدف من الجائزة 

اإلبداع���ات  ���ي 
ّ
بتبن المس���اهمة 

التي تعمل على تحس���ين نوعية 

التعليم وتحفي���ز المتميزين من 

العاملين في التعليم، وأن الجائزة 

تستهدف كل من يعمل في وزارة 

التربي���ة ومديرياتها من إداريين 

ومرشدين،  ومش���رفين  ومعلمين 

وم���دارس  الخاص���ة  والم���دارس 

وكال���ة الغ���وث والجامع���ات، في 

المحافظات الشمالية والجنوبية.

وأوض���ح العودة أّن عدد الطلبات 

المقدمة لجائ���زة اإلنجاز والتميز 

له���ذا الع���ام بلغ���ت 1128، مّرت 

جانب من حفل تكريم الفائزين.

انتظام الدوام في "القدس المفتوحة" 
غدًا بعد التوصل التفاق

رام الل���ه - "األيام": أعلنت إدارة جامعة الق���دس المفتوحة، ومجلس 

الطلب���ة القط���ري، أمس، ع���ن التوصل إل���ى اتفاق بخصوص الرس���وم 

الدراسية.

وجاء في بيان مشترك بين الجانبين: "بناًء على االجتماعات المتواصلة 

التي عقدت بين رئاس���ة الجامعة ومجلس الطلبة في المجلس القطري 

بحضور نقاب���ة العاملين والمكتب الحركي ف���ي الجامعة، وحرصًا على 

الحفاظ على مس���يرة الجامعة في ظل الظروف التي يعيشها المجتمع 

الفلس���طيني هذه األيام، التي يسطر فيها صفحات مجد وصمود، فقد 

اتفق على زيادة مخفضة في رسوم الساعة المعتمدة بمقدار دينارين 

فقط للتخصصات كافة، ابتداًء م���ن الفصل الثاني للعام 2018 /2019، 

يرافقها جملة من اإلنجازات س���واء المالية أو األكاديمية التي تسهم 

بتخفيف األعباء على الطلبة بش���كل ع���ام، وذوي الظروف االقتصادية 

واالجتماعية الصعبة على وجه الخصوص". 

واتق الجانب���ان على انتظام الدوام في فروع الجامعة كافة ابتداًء من 

صباح غٍد، وأن ترحل امتحانات األسبوع الجاري إلى يوم السبت المقبل، 

وبحس���ب ترتيب البرنامج الصادر لبداية االمتحانات النهائية للفصل 

الجاري.

بعملي���ة التقييم المحلي، وتأهل 

 203 الثاني���ة  للمرحل���ة  منه���ا 

مب���ادرات، فاز منه���ا 73 مبادرة، 

10 منها ضمن الفئة األولى، و63 

ضمن الفئة الثانية.

بدوره���ا، قالت عفاف النجار في 

كلمتها نيابة ع���ن المكرمين: إن 

ه���ذا التكريم ه���و تكريم للنهج 

مواصلة  مؤكدة  الش���خوص،  قبل 

السعي لإلبقاء على فلسطين في 

الصدارة عبر تحقي���ق المزيد من 

كل  رغم  والنجاح���ات  اإلنج���ازات 

التحديات التي يواجهها الشعب 

االحت���الل  بفع���ل  الفلس���طيني 

وانتهاكاته.

الذي تولى  الحف���ل،  وفي ختام 

عرافت���ه مدي���ر عام النش���اطات 

الطالبي���ة ص���ادق الخض���ور، تم 

اإلع���الن ع���ن الفائزي���ن بالمراكز 

العش���رة األول���ى لجائ���زة اإلنجاز 

والتميز، وهي: حصول عبد القادر 

مدل���ل من مديري���ة طولكرم على 

المرك���ز األول، وه���دى ش���اهين 

المركز  الخلي���ل على  من مديرية 

من  الش���ريف  وهان���ي  الثان���ي، 

مديري���ة تربية ش���رق غ���زة على 

المرك���ز الثال���ث، وعب���د اللطيف 

س���عد الدين من مديري���ة تربية 

نابلس عل���ى المركز الرابع بمعية 

فري���ق، فيما حصلت ن���ورا طميزة 

م���ن مديرية جن���وب الخليل على 

المرك���ز الخامس، وأمل ش���اهين 

المركز  الخلي���ل على  من مديرية 

من  النجار  وميس���ون  الس���ادس، 

المركز  عل���ى  الخلي���ل  مديري���ة 

السابع بمعية فريق، ومنى عوض 

الله من مديرية ش���مال رفح على 

فريق،  بمعي���ة  الثام���ن  المرك���ز 

ولمياء عطاطرة من مديرية جنين 

على المركز التاسع بمعية فريق، 

وزهية عرار م���ن مديرية رام الله 

على المركز العاشر.

وت���م تكري���م المعلم���ة نعمة 

الرشايدة من مديرية تربية أريحا 

التي هدم االحت���الل منزلها قبل 

أيام، كم���ا تم تكريم أعضاء لجنة 

اختي���ار معل���م فلس���طين للعام 

.2018

ول���ن يتحق���ق م���ا دام الش���عب 

الفلس���طيني تحت االحتالل، كما 

اجتمع مع مجموعة من الجمعيات 

والنقاب���ات والهيئات الش���عبية 

تدع���م  "الت���ي  والجماهيري���ة 

ش���عبنا وتقف إلى جانب قضيتنا 

الحركة الشعبية  العادلة"، ومنها 

لدع���م التضام���ن م���ع الش���عب 

الفلس���طيني والسالم في الشرق 

االوس���ط، والمجل���س البرتغال���ي 

للس���الم والتعاون، وحركة النساء 

الديمقراطيات ونقابة العمال.


