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اخطار 
المخطر شــركة البدر لصناعة البالط رام اهللا المغير بواســطة المفوض عنها بالتوقيع شفيق 

سليم مسلم ابو عليا سكان المغير  رام اهللا 

بواسطة وكيله المحامي مؤيد ابو عساف رام اهللا  عمارة االسراء ط 4 بلفون رقم 0598633194

المخطر اليه نادية موسى علي فراخنة هوية رقم 901059642 

العنوان للتبليغ رام اهللا دير جرير وسط البلد 

موضوع االخطار اصدار شيك بدون رصيد 

بوكالتي عن شركة البدر لصناعة البالط المخطر اخطرك بما يلي 

لقد قمت بتحرير شيك عدد 1 لصالح المخطر 

1. الشيك االول يحمل الرقم 30000008 البالغ قيمته 45000 خمسة واربعون الف شيقل فقط 

الغير تاريخ االستحقاق 2020/12/25 والمسحوب على مصرف الصفا 

2. لدى مراجعة المخطر الى البنك المســحوب عليه الشيك بتاريخ االستحقاق تبين عدم وجود 

رصيد في حسابك لتغطية قيمة الشيك 

3. ان ما اقدمت عليه يشكل جريمة يعاقب عليها القانون 

لكل ذلك اخطرك بضرورة تســديد قيمة الشــيك والبالغ قيمته 45000 خمســة واربعون الف 

شيقل فقط الغير خالل عشرة ايام من تاريخ تسلمك وعلمك بهذا االخطار واال ساضطر اسفا 

التخاذ االجراءات القانونية بحقك مع تضمينك الرســوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة 

القانوينة حتى تاريخ السداد التام 

وكيل المخطر المحامي مؤيد ابو عساف 

اخطار 
المخطر شــركة البدر لصناعة البالط رام اهللا المغير بواســطة المفوض عنها بالتوقيع شفيق 

سليم مسلم ابو عليا سكان المغير  رام اهللا 

بواسطة وكيله المحامي مؤيد ابو عساف رام اهللا  عمارة االسراء ط 4 بلفون رقم 0598633194

المخطر اليه صفاء هشام داود طعمه هوية رقم 852190412

العنوان للتبليغ رام اهللا دير جرير وسط البلد 

موضوع االخطار اصدار شيك بدون رصيد 

بوكالتي عن شركة البدر لصناعة البالط المخطر اخطرك بما يلي 

لقد قمت بتحرير شيك عدد 1 لصالح المخطر 

1. الشيك االول يحمل الرقم 30000016 البالغ قيمته 6000 سته االف  شيقل فقط الغير تاريخ 

االستحقاق 2020/9/20 والمسحوب على بنك التجاري االردني  

2. لدى مراجعة المخطر الى البنك المســحوب عليه الشيك بتاريخ االستحقاق تبين عدم وجود 

رصيد في حسابك لتغطية قيمة الشيك 

3. ان ما اقدمت عليه يشكل جريمة يعاقب عليها القانون 

لكل ذلك اخطرك بضرورة تسديد قيمة الشيك والبالغ قيمته 6000 ستة االف شيقل فقط الغير 

خالل عشــرة ايام من تاريخ تســلمك وعلمك بهذا االخطار واال ساضطر اسفا التخاذ االجراءات 

القانونيــة بحقك مع تضمينك الرســوم والمصاريف واتعاب المحامــاة والفائدة القانوينة حتى 

تاريخ السداد التام 

وكيل المخطر المحامي مؤيد ابو عساف 

اخطار 
المخطر شــركة البدر لصناعة البالط رام اهللا المغير بواســطة المفوض عنها بالتوقيع شفيق 

سليم مسلم ابو عليا سكان المغير  رام اهللا 

بواسطة وكيله المحامي مؤيد ابو عساف رام اهللا  عمارة االسراء ط 4 بلفون رقم 0598633194

المخطر اليه حمدي صبري عبد الغني علوي  هوية رقم 996235370  

العنوان للتبليغ رام اهللا دير جرير قرب المدرسة االساسية 

موضوع االخطار اصدار شيك بدون رصيد 

بوكالتي عن شركة البدر لصناعة البالط المخطر اخطرك بما يلي 

لقد قمت بتحرير شيك عدد 1 لصالح المخطر 

1. الشيك االول يحمل الرقم 30000022 البالغ قيمته 13300 ثالثة عشرة الف وثالثمائة  شيقل 

فقط الغير تاريخ االستحقاق 2020/11/25 والمسحوب على بنك العقاري المصرفي العربي 

وشــيك يحمــل الرقــم 30000023 والبالغ قيمته 14300 اربعة عشــرة الف وثالثمائة شــيقل 

فقط الغير تاريخ االستحقاق 2021/1/15 والمسحوب على البنك العقاري المصرفي العربي 

2. لدى مراجعة المخطر الى البنك المســحوب عليه الشيك بتاريخ االستحقاق تبين عدم وجود 

رصيد في حسابك لتغطية قيمة الشيك 

3. ان ما اقدمت عليه يشكل جريمة يعاقب عليها القانون 

لكل ذلك اخطرك بضرورة تســديد قيمة الشــيك والبالغ قيمته 27600 ســبعة وعشــرون الف 

وســتمائة  شــيقل فقط الغير خالل عشــرة ايام من تاريخ تســلمك وعلمك بهذا االخطار واال 

ســاضطر اســفا التخاذ االجراءات القانونيــة بحقك مع تضمينك الرســوم والمصاريف واتعاب 

المحاماة والفائدة القانوينة حتى تاريخ السداد التام 

وكيل المخطر المحامي مؤيد ابو عساف 

8/1 د

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم أنا لؤي وفيق سعيد مجدوب وذلك بصفته وكيال 

بموجب الوكالة الدورية رقم 2020/1139 تاريخ 2020/2/10 الصادرة من كاتب عدل طولكرم 

وذلك بمعاملة بيع على اراضي عنبتا حوض رقم 8531 قطعة رقم 56 

ومن له اعتراض على ذلك عليه التقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الموكل(المالك) نعمان وخيرية وسمية وعفاف ابناء وبنات محمد عبد الرحمن عمر

 اسم الوكيل لؤي وفيق سعيد مجدوب

   دائرة تسجيل أراضي طولكرم

دولـــــة فلسطيــــن
8/1 د

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

دائرة االراضي يف سلطة اراضي طولكرم 
رقم امللف : 21858/ج/2021

8/1 د

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تســجيل أراضي طولكرم أنا  /   غالب ســيف الديبن زكي فارس بصفته 

الشــخصية وبصفتــي وكيل خاص بموجب الوكالة الخاصة رقــم 2019/8439 عن كاتب عدل طولكرم عن 

كفاح « محمد علي « احمد حسن 

وذلك بمعاملة بيع على اراضي كفر رمان  حوض رقم 9 قطعة رقم 104

ومن له اعتراض على ذلك عليه التقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الموكل (المالك ) : غالب سيف الدين زكي فارس  ، كفاح « محمد علي « احمد حسن . 

اسم الوكيل : غالب سيف الديبن زكي فارس

   دائرة تسجيل أراضي طولكرم

دولـــــة فلسطيــــن
د 8/1

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

دائرة االراضي يف سلطة اراضي طولكرم 
رقم امللف : 20149/ج/2021

علم وخبر وتبليغ بالنشر صادر عن محكمة بداية طولكرم 

في الدعوى رقم  2021/55 استئناف حقوق
هيئة استئناف حقوق :  اسعد الدحدوح    

طالب التبليغ : المحامي عقبه نافع عبد العزيز عسل 

المطلوب تبليغه : -2  سامي توفيق مصطفى قبج  – طولكرم – عنبتا -7 محمود يوسف عبد الكريم سمارة 

– طولكرم – طولكرم -8 هديل يوسف عبد الكريم سمارة – طولكرم – عنبتا 15 – رشا يوسف عبد الكريم 

سمارة – طولكرم – طولكرم  . 

األوراق المبلغة : نسخة عن الئحة  االستئناف المقدم من قبل السيد نعمان مصطفى يوسف جاد اهللا الستئناف 

الدعوى التي تحمل الرقم (2019/493 ) والتي كان موضوعها ازالة شيوع . تتلخص اسباب االستئناف : - اخطات 

المحكمة بعدم قبول الدعوى النها قدمت من من ال يملك الحق في تقديمها – اخطات المحكمة بعدم قبول 

الدعوى لوجود حجر على حصص المدعي .  

الجلسة : يوم الثالثاء   الموافق : 14 /09 /2021 الساعة 9:00 

علم وخبر وتبليغ – بالنشر في احدى الصحف المحلية 

وعمال باحكام المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 بتوجب عليك 

الحضور الى المحكمة اعاله في الموعد المحدد او ارسال محام عنك وكذلك يتوجب عليك تقديم الئحة جوابيىة 

خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريع تبليغك هذا االعالن بواسطة النشر في احدى الصحف المحلية ويمكنك 

استالم نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم المحكمة وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريا .

رئيس القلم 

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية

1/8 د

أعلن أنا حنان فايق ياسين قعدان من جلجليه عن فقدان بطاقة هويتي والتي 

رقمها  415044205 الرجاء ممن يجدها تســليمها ألقرب مركز للشــرطة وله 

جزيل الشكر

فقد 
هوية

8/1 د

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلــن للعمــوم أنه تقدم إلى دائرة تســجيل أراضــي طولكرم أنا     وفاء محمد صــالح حبايب وذلك بصفته 

وكيــال بموجب الوكالة العامة رقم ســجل 2400/صفحــة 2021/96 تاريــخ 2021/3/29 الصادرة من كاتب 

عدل سفارة فلسطين عمان 

وذلك بمعاملة بيع على اراضي طولكرم حوض رقم 8208 قطعة رقم 31

ومن له اعتراض على ذلك عليه التقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الموكل(المالك) انصاف محمد صالح الفني 

اسم الوكيل وفاء محمد صالح الفني  

 دائرة تسجيل أراضي طولكرم

دولـــــة فلسطيــــن
د 8/1

أ

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

دائرة االراضي يف سلطة اراضي طولكرم 
رقم امللف : 22095/ج/2021

8/1 د

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم أنا     اسامة «محمد سعيد» جميل نصار وذلك بصفته 

وكيال بموجب الوكالة الدورية رقم 2021/5409 تاريخ 2021/7/28 الصادرة من كاتب عدل عدل طولكرم 

وذلك بمعاملة بيع على اراضي كفر رمان حوض رقم 16 قطعة رقم 44 

ومن له اعتراض على ذلك عليه التقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الموكل(المالك) رائد فخري محمد عورتاني وفارس زهير فارس عورتاني

 اسم الوكيل اسامة «محمد سعيد» جميل نصار

 دائرة تسجيل أراضي طولكرم

دولـــــة فلسطيــــن
د 8/1

أ

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

دائرة االراضي يف سلطة اراضي طولكرم 
رقم امللف : 22411/ج/2021

8/1 د

إعالن صادر عن دائرة أألراضي سلفيت
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة أألراضي سلفيت السيدة / أسماء عبد القادر مصطفى سليم ، وذلك بصفته 

وكيال عاما، بموجب الوكالة العامة رقم ( /0174/2020ق . ف . ا . س) بتاريخ (2020/2/4م) والمصدقة تحت 

الرقم ( 873) تصديق وزارة العدل بتاريخ (2020/2/13) الصادرة من القنصلية العامة لدولة فلسطين في 

اسطنبول وذلك بمعاملة بيع على أراضي سلفيت . 

ســلفيت حــوض رقم (7) قطعة رقــم (165)  فمن له اعتراض على ذلك عليه التقــدم باعتراض إلى دائرة 

أألراضــي خــالل فترة خمســة أيام من تاريخ نشــر هذا أإلعالن وبخالف ذلك يتم الســير بالمعاملة حســب 

األصول ووفقا للقانون .

اسم الموكل ( المالك) خالد مشهور عبد الجبار عبد الرازق

اسم الوكيل أسماء عبد القادر مصطفى سليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                

   دائرة األراضي سلفيت

دولـــــة فلسطيــــن
د 8/1

أل

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

دائرة االراضي يف سلطة اراضي سلفيت 
رقم امللف : 22329/ ج/2021

8/1 د

إعالن تبليغ حضور 
إلى المدعى عليه / محمد ســعيد خلف نواورة من بيت لحم . يقتضى حضورك إلى قاعة هذه المحكمة في 

تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق (2021/9/16م ) للنظر في الدعوى أساس (2020/190) 

المقامة عليك من قبل المدعية / سهام عبد المحسن محمد أبو دية ، من بيت لحم وسكان سلفيت، وكيلتها 

المحاميــة الشــرعية / لينــه إبراهيم ، وموضعها طلب ( حضانة صغيــر ) .  وفي حال تخلفك عن الحضور أو 

التوكيل أو االعتذار قبل موعد الجلسة المحددة، يجري بحقك المقتضى الشرعي. جرى تبليغك حسب األصول 

تحريرا في (22 / 12 / 1442ه) وفق ( 2021/8/1م ) .

                                                               القاضي / طالب خالد 

صبري رئيس محكمة سلفيت الشرعية

دولـــــة فلسطيــــن
د 8/1

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
ديوان قاضي القضاة 

محكمة سلفيت الشرعية
الرقم : 2020/190

8/1 د

اعالن صادر عن دائرة األراضي قلقيلية
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي قلقيلية الســيد/ة  رائد محمد حســن ســليم وذلك بصفة وكيال / 

عامــا / خاصــا / دوريا بموجب الوكالة : الخاصة رقم  2443/6/2021 تاريخ 2021/06/23 احمد عبد اللطيف 

محمد قدومي بواســطة الوكيل الخاص رائد محمد حســن سليم برقم وكالة خاصة 2443/6/2021 بتاريخ 

23/6/2021 صادرة عن سفارة دولة فلسطين – المملكة االردنية الهاشمية – عمان الصادر من كاتب عدل 

ســفارة دولة فلســطين- المملكة االردنية الهاشــمية - عمان وذلك بمعاملة بيع على اراضي جيوس حوض 

رقم 8 حي رقم1  قطعة رقم 33  

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمسة أيام من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون

اسم الموكل (المالك) : احمد عبد اللطيف محمد قدومي 

اسم الوكيل: رائد محمد حسن سليم

دائرة األراضي قلقيلية

دولـــــة فلسطيــــن
د 8/1

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

دائرة األراضي يف سلطة األراضي
قلقيلية - رقم امللف: 22150/ج/2021

8/1 د

اعالن صادر عن دائرة األراضي قلقيلية
يعلــن للعمــوم انه تقدم الى دائرة األراضي قلقيلية الســيد/ة ختام عدنــان محمد داود وذلك بصفة وكيال / 

عامــا / خاصا / دوريا بموجب الوكالة : الدورية رقم  1981/2020 تاريخ 2020/08/23 ربيع هشــام ســليم 

شــاهين بواســطة وكيله الدوري ختــام عدنان محمد داود بموجب وكالة دورية رقــم 1981/2020 الصادرة 

عــن عدل قلقيليــة بتاريخ 23/8/2020 والمعطوفة علــى الوكالة الخاصة رقــم 3734/2018 الصادرة عن 

عــدل قلقيلية بتاريخ 26/11/2018 الصادر من كاتب عدل قلقيلية وذلك بمعاملة بيع على اراضي قلقيلية 

حوض رقم 7565 قطعة رقم 18  

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمسة أيام من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون

اسم الموكل (المالك) : ربيع هشام سليم شاهين 

اسم الوكيل: ختام عدنان محمد داود

دائرة األراضي قلقيلية

دولـــــة فلسطيــــن
د 8/1

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

دائرة األراضي يف سلطة األراضي
قلقيلية - رقم امللف: 22376/ج/2021

إخطار تنفيذي بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ قلقيلية رقم 

القضية : 346/2021 سجل تنفيذ
الى المدين / المحكوم عليه  عبد الرحمن ابراهيم احمد عويص هوية رقم 850063520  قلقيلية – شارع 

الواد.

أخبــرك بــأن الدائــن / المحكوم له عبــداهللا ابراهيم محمد ســعيد االقــرع 859980567/ قلقيلية   قد أبرز 

لهذه الدائرة شــيكات او كمبياالت يحمل توقيعك / بصمتك ومســتحق األداء بمبلغ ( 2300) شيقل اسرائيلي 

المرفق عن صورة لإلطالع .

لذلك فإنه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات أو إرسال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل أسبوعين من تاريخ 

هــذا اإلعالم وفقا ألحكام المادة ( 10) من قانون التنفيذ الفلســطيني حســب األصــول ، واذا لم تبادر بذلك 

فسوف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضي إخطارك بذلك . 

 

مأمور التنفيذ

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية

1/8 د

إخطار تنفيذي بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ قلقيلية رقم 

القضية : 1726/2020 سجل تنفيذ
الى المدين / المحكوم عليه  عبداهللا يوسف عبداهللا عوده هوية رقم 949591689 -  رام اهللا – دير عمار .

أخبرك بأن الدائن / المحكوم له احمد حســن عبد الرحيم زيد 941040065/ قلقيلية   قد أبرز لهذه الدائرة 

شــيكات او كمبياالت يحمل توقيعك / بصمتك ومســتحق األداء بمبلغ ( 1600) شيقل اسرائيلي المرفق عن 

صورة لإلطالع .

لذلك فإنه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات أو إرسال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل أسبوعين من تاريخ 

هــذا اإلعالم وفقا ألحكام المادة ( 10) من قانون التنفيذ الفلســطيني حســب األصــول ، واذا لم تبادر بذلك 

فسوف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضي إخطارك بذلك . 

 

مأمور التنفيذ

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية

1/8 د

دير بلوط/ اعلن أنا : نسرين خالد داود عبد اهللا  عن فقدان هويتي الشخصية 

التــي تحمــل الرقم : 941474959 ، الرجاء ممن يجدها ان يســلمها الى  اقرب 

مركز شرطه وله جزيل الشكر . 

فقد 
هوية

بديــا/ أعلــن أنا :  معاذ محمد عبد الكريم عثمان عــن فقدان هوية رقم هوية 

رقم : 854730694 ، الرجاء ممن يجدها ان يســلمها الى  اقرب مركز شــرطه 

وله جزيل الشكر .

فقد 
هوية

 اعلن أنا : ثائر محمود محمد ابو داهوك  عن فقدان هويتي الشخصية ، الرجاء 

ممن يجدها ان يسلمها الى  اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر . 
فقد 
هوية

 استهلتها بتخريج طلبة الماجستير واألوائل في الفروع والكليات 

«القدس المفتوحة» تطلق احتفاالت تخريج الفوجين 23 و24

يجيــن  لخر ا ئــل  ا و أ

العليا: «ها  والدراســات 

قد مضت تلــك األعوام 

التي بدأنا فيها المسير، 

بمن  الســفينة  ورســت 

ت، فعام بعد  فيها وحطّ

عام، كنــا نتطلع ببريق 

األمــل نحو هــذا اليوم، 

يوم نحصد فيــه الثمر، 

وتفــرح األم بمن كبر، 

ويفتخــر األب بمن ثابر 

وصبر»

وأضافت: «اليوم نحتفل 

بجني ثمار تعبنا وجهدنا، 

وأحب أن أهنئ نفســي 

وزمالئي وزميالتي بهذه 

لطالمــا  التــي  اللحظــة 

انتظرناهــا طويالً، وها 

هــي قــد جــاءت، وهي 

البهجــة  معهــا  تحمــل 

والسرور واألمل».

هالــة  الطالبــة  وقالــت 

أبــو البيض، فــي كلمة 

غــزة  قطــاع  خريجــي 

نــت  «كا لمتفوقيــن:  ا

جامعــة  فــي  رحلتنــا 

حــة  لمفتو ا لقــدس  ا

زات  إلنجــا با مفعمــة 

والعمل. وباسمي وباسم 

، نبرق بكل  كل خريــجٍ

ما تعنيه كلمات الشــكر 

والتقديــر واالمتنان إلى 

ممثلة  الغــراء،  جامعتنا 

أمنائها  مجلس  برئيس 

لتحيــة  ا كل  لموقــر  ا

والتقديــر، وإلى حضرة 

األستاذ  الجامعة  رئيس 

عمرو،  يونس  الدكتــور 

إطالق  للجامعة  ونبارك 

ه  ا ر كتــو لد ا مــج  نا بر

فــي تخصص اإلرشــاد 

لتربــوي،  وا لنفســي  ا

هناك  تكون  أن  ونتطلع 

نوعيــة  أخــرى  برامــج 

تخدم تطلعات أبنائكم».

وتخلــل االحتفــال الذي 

مســاعد  تولــى عرافته 

لشؤون  الجامعة  رئيس 

محمــد  د.   . أ الطلبــة 

شاهين، فقرة فنية، وتم 

خالله توزيع الشــهادات 

فــي  الخريجيــن  علــى 

الضفــة الغربية وقطاع 

غزة.

العهد بــأن تبقى جامعة 

 ، لفلســطيني ا لــكل  ا

مشرعة أبوابها أمام فئات 

الفلســطيني  المجتمــع 

تحصيلهم  إلكمال  كافة 

شــعار  تحــت  العلمــي، 

«التعليم حــق للجميع»، 

خصخصة  فكرة  رافضة 

التعليــم وحصــره بفئة 

إلى  مشــيراً  أخرى،  دون 

اهتمام الجامعة باألسرى 

من خالل فتح تخصصات 

الســجون  داخــل  لهــم 

بالتعاون مع هيئة شؤون 

والمحرريــن  األســرى 

ووزارة والتعليم العالي. 

وفي كلمته، قال رئيس 

القطري  الطلبة  مجلس 

زياد الواوي: «أقف اليوم 

أمامكــم ممثــالً لطلبــة 

جامعة القدس المفتوحة 

في كل الفروع، باإلنابة 

عــن زمالئي فــي هيئة 

 ، ي لقطــر ا لمجلــس  ا

وعــن كافــة القطاعــات 

الطالبية في هذا العرس 

الفلســطيني  الوطنــي 

علينــا  وحــق  المميــز، 

جميعــاً أن نعتز بصرحنا 

وبإدارتنــا  وبجامعتنــا 

فجامعــة   ، وبخريجينــا

هي  المفتوحة  القــدس 

إنجاز العظماء والشهداء 

ورســالتها  واألســرى، 

أن تــؤدي األمانــة التــي 

حملــت لهــا، وأن تصل 

بنا وبأبناء شعبنا إلى بر 

األمن».  

وأضاف: «من هنا، نعلنها 

أننــا نحــن فــي جامعــة 

القدس المفتوحة، ممثلو 

نقــف  جميعــاً،  طلبتهــا 

خلف قيادتنا ممثلة باألخ 

الرئيس أبو مازن الثابت 

نيل  حتى  الثوابــت  على 

حريتنا وداعمين لفرض 

هيمنــة األمــن وإلحالل 

األمــن والســكينة لــكل 

أبناء شعبنا». 

فلســطين  لــت  قا و

كلمــة  فــي  الجبرينــي، 

رام اهللا – الحياة الجديدة 

- أطلقت جامعة القدس 

المفتوحة أمس احتفاالت 

تخريــج الفوجين الثالث 

بــع  لرا وا لعشــرين  وا

العشرين (فوج األغوار)، 

باحتفــال مركــزي أُقيم 

في مقــر الهالل األحمر 

في البيرة، وعبر الربط 

التلفزيونــي «الفيديــو 

قطاع  مــع  كونفرنس» 

Heav-) غزة فــي قاعة

طلبــة  لتخريــج   ،(en’s

الماجستير واألوائل في 

فروع الجامعة وكلياتها. 

عقــد  لمقــرر  ا ومــن 

مدار  علــى  احتفاالتهــا 

(11) يومــاً فــي مختلف 

فــي  الجامعــة  فــروع 

الضفــة الغربية وقطاع 

غزة. 

وباركت محافظ محافظة 

رام اهللا والبيرة د. ليلى 

غنــام، في كلمــة راعي 

الحفل فخامــة الرئيس 

محمود عباس للخرجين 

التخــرج ووجهت التحية 

لكل شهداء أبناء شعبنا 

وآخرهــم في بيــت أمر 

بيتــا  وفــي  لخليــل  با

أرجاء  كل  وفي  بنابلس 

الضفة الغربية بما فيها 

القــدس وقطــاع غــزة، 

للجرحى  التحية  موجهة 

والمبعديــن  واألســرى 

المرابطين  والصابرين 

في قطاع غزة.

علينا  وأضافــت «يجــب 

أن نوجــه بوصلتنا نحو 

االحتالل ونفشل خططه 

كونــه يرمي إلــى رمي 

الفرقة بيننا، فنحن هنا 

بهذا الحفــل نؤكد على 

وحدتنــا الوطنيــة فــي 

الضفــة الغربية وقطاع 

غــزة». ووجهت رســالة 

وحدة ألبناء شــعبنا في 

الخليل متمنية أن يعود 

األمن واألمان للمواطن.

وتابعــت قائلــة: «هــذا 

التخريــج هو األول الذي 

يغيب عنــه الدكتور حنا 

عيسى الذي كان يشارك 

القدس المفتوحة معنا، 

كذلك كل التحية للمرأة 

الفلسطينية التي تقدم 

كل شيء من أجل أبناء 

شعبها في النضال وفي 

تربيــة األطفــال وبنــاء 

األجيال». 

وبــارك رئيــس مجلس 

أمنــاء جامعــة القــدس 

المهنــدس  المفتوحــة 

  ، ة ر ســما ن  نــا عد

تخرجهــم  للخريجيــن 

جامعة  مــن  وتفوقهــم 

لمفتوحــة،  ا لقــدس  ا

مشــيراً إلــى أن برامــج 

الدراســات العليــا التــي 

لقــدس  ا » مهــا  تقد

المفتوحــة» اليــوم هي 

إضافة  متميــزة،  برامج 

مــج  برنا طــرح  لــى  إ

دكتــوراه مشــترك مــع 

اإلســالمية  معــة  لجا ا

بجهود مجلسي الجامعة 

ء  قــا وأصد ء  ألمنــا ا و

القدس المفتوحة.

لــوزارة  شــكره  وقــدم 

التعليــم العالي والبحث 

العلمــي وعلــى رأســها 

الوزيــر أ. د. محمود أبو 

مويــس، مطالبــاً بمنح 

الجامعة مزيداً من برامج 

الدراسات العليا. وأضاف 

نوعية  بجدية  «نــدرس 

التخصصات التي نبحث 

تخصصات  وهــي  عنها 

تتماشى مع التكنولوجيا 

التي غيــرت وجه العالم 

ومــا نــراه اليــوم ليس 

ســوى جزء بســيط من 

التكنولوجية  التغيــرات 

رئيس  وأشار  القادمة». 

يونــس  د.  أ.  الجامعــة 

عمرو إلــى أن «القدس 

المفتوحة» أطلقت اسم 

علــى  األغــوار»  «فــوج 

الفوجين الثالث العشرين 

في  والعشــرين  والرابع 

إلــى  واضحــة  رســالة 

أن «شــعبنا وقيادتــه ال 

ينظــرون فحســب إلــى 

المهمــة  البقعــة  هــذه 

مــن النواحي الجغرافية 

تيجية  ا ســتر ال ا و

بــل  ديــة،   واالقتصا

عقــول  فــي  يزرعــون 

أبنائهــم بــأن  وأذهــان 

واجهــة  هــي  األغــوار 

أخرى للصراع بين الحق 

والباطــل، فكما أن أبناء 

شعبنا يخوضون معركة 

الصمــود والتحــدي في 

أرجــاء القــدس عاصمة 

فلســطين (في الشــيخ 

والقدس  وسلوان  جراح 

العتيقة) وفي قطاع غزة، 

مدافعين عن المقدسات 

وشــرف األمة، فإن أبناء 

شــعبنا أيضاً يجســدون 

في  وثباتهم  صمودهم 

بــأن  ليؤكــدوا  األغــوار 

هذه البقعــة الجغرافية 

الصعــد  علــى  المهمــة 

كافة إنما هي جزء أصيل 

الفلسطينية  الدولة  من 

المعتــرف بها دولياً، وأن 

كل ممارســات االحتالل 

فيهــا ما هــي إال جرائم 

للقوانيــن  ومخالفــات 

والشرائع والدولية».

وتابع عمرو: «في لحظة 

 مظلمة من التاريخ، ظن

الظالــم أنــه يســتطيع 

واإلطاحة  الحــق  تركيع 

بــه، ولهــذا فــإن العالم 

الرئيــس  إدارة  تحــت 

األمريكي السابق دونالد 

ترامب، ظن أن الشعب 

وقيادتــه  الفلســطيني 

ســيكونان لقمة سائغة 

للباطل، وأنه سيرضى، 

تحــت التهديــد والوعيد 

اإلغــراءات  وتحت  تــارة 

بمليارات الدوالرات تارة 

أخــرى، بحلــول ناقصة 

قيادتنــا  لكــن  مختلــة، 

الشرعية برئاسة فخامة 

فلســطين  دولة  رئيس 

عبــاس «أبــو  محمــود 

مــازن»، وشــعبنا األبي 

أماكن  كل  فــي  الصابر 

وجــوده، أثبتوا للقاصي 

والداني أن ال معنى ألي 

سالم أو تطبيع أو حلول 

الشــعب  فهذا  مجتــزأة، 

ثابت فوق أرضه، مرابط 

إلى يوم الدين، متمسك 

تآمــر  مهمــا  بحقوقــه 

المتآمرون. ومهما قست 

المرحلة أو اسودت، ففي 

نهايــة كل نفــق مظلم 

نور ساطع».

وأكــد أن جامعة القدس 

تخرج  وهــي  المفتوحة 

جيــالً جديداً مــن حملة 

لواء العلم، مازالت على 


