
3 أيــــام فــلــســطــيــنــيــــةاالحد 2021/11/14

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي 

إعـــــالن

صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة

بإيداع مخطط تفصيلي للشارع رقم )2663(

منطقة تنظيم - غزة 

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعل���ن اللجنة المركزية لألبني���ة وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلس���تها رقم 

2021/26 المنعق���دة بتاريخ 2021/9/1م عن إيداع المخطط التفصيلي لمس���ار 

الشارع رقم )2663( بعرض )10( متر وارتداد )2( متر والمحصور بين الشارع رقم 

)1497( والشارع رقم )1443( والمار بالقسائم )7-28-29( من القطعة رقم )685(.

لالعتراض خالل مدة ستين يوما من تاريخ هذا اإلعالن.

وعلي���ه فانه يجوز لجميع أصحاب الحقوق ف���ي االراضي واألبنية واالمالك االخرى 

المش���مولة بهذا المشروع االطالع على خارطة المشروع مجانًا خالل ساعات الدوام 

الرس���مي وتقديم االعتراضات عليه الى مكتب اللجن���ة المحلية للبناء والتنظيم 

ببلدية غزة.

))ولن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ((.
اللجنة المركزية لالبنية وتنظيم المدن
بمحافظات غزة

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي 

إعـــــالن

صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة

بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم )1659(

منطقة تنظيم – غزة 

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
تعل���ن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم الم���دن بمحافظات غزة للعموم أنها قد قررت 
بجلس���تها رقم 2021/28 المنعق���دة بتاريخ 2021/9/15م التصدي���ق النهائي على 
المخطط التفصيلي لمسار الشارع رقم )1659( ضمن منطقة الصبرة بالعروض التالية:

الجزئية المحصورة بين الش���ارع رقم )2468( والش���ارع رقم )2635( بعرض . 1
)12( متر بدون ارتداد.

الجزئية المحصورة بين الش���ارع رقم )2635( والش���ارع رقم )2666( بعرض . 2
)10( متر بدون ارتداد.

الجزئية المحصورة بين الش���ارع رقم )2666( والش���ارع رقم )6000( بعرض . 3
)20( متر بدون ارتداد.

والمار بالقسائم )40-42-43-44-45-50-51( من القطعة )628(
الس���ابق ايداعه لالعتراض بموجب االعالن الصادر عن اللجنة المركزية والذي نشر 

في جريدة فلسطين بتاريخ 2021/6/20.
كما قررت اللجنة المركزية وضع هذا المشروع موضع التنفيذ بعد مرور خمسة عشر 
يوما من تاريخ نش���ر هذا االعالن في الجريدة الرس���مية وفي صحيفتين يوميتين 

محليتين أيهما أقرب.
وذلك وفقا لنص المادة )18( من قانون تنظيم المدن.

اللجنة المركزية لالبنية وتنظيم المدن
بمحافظات غزة

إعالن طرح عطاء أعمال بناء غرفة كهرباء مخيم بالطة - أبو وردة

تعلن ش���ركة توزيع كهرباء الش���مال عن طرح عطاء اعم���ال بناء غرفة 
كهرباء مخيم بالطة - ابو وردة

عطاء رقم 43/2021
فعلى جميع المختصين الراغبين في الحصول على نس���خة من العطاء 
مراجع���ة دائرة التوريدات في ش���ركة توزيع كهرباء الش���مال – اإلدارة 
العامة – مجمع بلدية نابلس التجاري - الطابق التاس���ع خالل س���اعات 

الدوام الرسمي .
تعاد نس���خة العطاء إلى دائرة التوريدات في الش���ركة مرفقة بتأمين 
) ش���يك مصدق أو كفالة بنكية ( بقيمة )3,000( ش���يكل، وذلك حتى 
الساعة الثالثة مس���اًء من يوم األربعاء الموافق 2021/11/24 ولن يقبل 

أي عطاء يرد بعد هذا الموعد أو ال يحتوي على التامين المطلوب .

• رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء .	

• ثمن نسخة العطاء ) 200 ( شيكل غير مستردة .	

• يتم تس���ليم نس���خ العطاء للراغبين بالمشاركة اعتبارا من 	
صباح يوم األحد 2021/11/14 

االدارة العامة

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي 
إعـــــالن

صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة

بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم )7311( والشارع رقم )7309( 
 )S1( والشارع رقم

منطقة تنظيم – غزة 

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجن���ة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظ���ات غزة للعموم أنها قد 
قررت بجلستها رقم 2021/28 المنعقدة بتاريخ 2021/9/15م التصديق النهائي 
على المخطط التفصيلي لمسار الشارع رقم )7311( بعرض )10( متر بدون ارتداد 
والمحصور بين الش���ارع رقم )7309( والش���ارع رقم )4360( ومس���ار الشارع رقم 
)7309( بعرض )10( متر بدون ارتداد والمحصور بين الشارع رقم )7311( والشارع 
رقم )7307( ومسار الشارع رقم )S1( بعرض )6( متر بدون ارتداد والمحصور بين 
الش���ارع )7309( والش���ارع رقم )7307( والمار بالقسائم )25-24-23-21-14-13( 

من القطعة )891(
السابق ايداعه لالعتراض بموجب االعالن الصادر عن اللجنة المركزية والذي نشر 

في جريدة فلسطين بتاريخ 2021/5/27.
كما قررت اللجنة المركزية وضع هذا المش���روع موضع التنفيذ بعد مرور خمس���ة 
عش���ر يوما من تاريخ نش���ر هذا االعالن في الجريدة الرس���مية وفي صحيفتين 

يوميتين محليتين أيهما أقرب.
وذلك وفقا لنص المادة )18( من قانون تنظيم المدن.

اللجنة المركزية لالبنية وتنظيم المدن
بمحافظات غزة

إعالن إغالق فرعي حوسان ودير البلح

تعلن الشركة الفلسطينية لإلقراض والتنمية “فاتن” إلى كافة 

الجهات المعنية وجمهورها الكري���م بأنه  قد تم إغالق كاًل من 

فرع حوس���ان الكائن في شرفة حوس���ان - عمارة صابر حمامرة – 

الش���ارع الرئيس���ي، وفرع دير البلح في قطاع غ���زة مقابل البريد 

بجوار بنك القاهرة عمان إغالقًا دائمًا.

نأمل أخذ العلم بذلك والتوجه إلى فروعنا في كل من فرع 

بيت لحم – شارع المهد – بجانب مطعم ريم البوادي، وفرع 

النصيرات بالقرب من بنك فلسطين المحدود ، ألية مراجعات أو 

استفسارات.

والتواصل معنا على األرقام التالية : 

فرع بيت لحم: 022764610

فرع النصيرات : 082551334

اعالن قطع التيار الكهربائي
بناءا على قرار شركة كهرباء إسرائيل والمستوى السياسي لديها، فقد قررت قطع 

التي���ار الكهربائي عن المناطق اآلتية في األيام المبينة في الجدول من الس���اعة 

11:00 ظهرا الى الساعة 15:00 عصرا

وقت القطع
تاريخ تكرار 

القطع
المناطق المتأثرة الرقم

15:00 – 11:00 2021 / 11 / 14

منطقة القدس: مخيم شعفاط / ضاحية 
السالم / راس خميس / راس شحادة

منطقة رام الله: بير نباال / الجيب / الجديرة 
/ منطقة دور الخاليلة / بيت حنينا 

القرية / اجزاء من منطقة معبر قلنديا 
وتشمل )نزول الكسارات / خليل الرحمن 

والمجاورون(

 .1

15:00 – 11:00 2021 / 11 / 15

منطقة رام الله: برهام / جيبيا / أجزاء من 
بلدة كوبر / أجزاء من منطقة خربثا بني 

حارث / الجانية / راس كركر / دير عمار / 
مخيم دير عمار / جمالة / بيتللو

.2

15:00 – 11:00 2021 / 11 / 16

منطقة القدس: كامل منطقة حزما / كامل 
منطقة عناتا / الرام / الكسارات / ضاحية 
االقباط / ضاحية البريد / جبع / مخماس

منطقة رام الله: منطقة المشاهد / القبيبة 
/ قطنة / بيت عنان / خربة ام اللحم .

 .3

15:00 – 11:00 2021 / 11 / 17

منطقة رام الله: عطارة / ام صفا / عجول 
/ دير السودان / أجزاء من عارورة / مزارع 

النوباني / دير قديس / نعلين / أجزاء من 
خربثا بني حارث / قبيا / بدرس / المدية

.4

15:00 – 11:00 2021 / 11 / 18

منطقة القدس: مخيم شعفاط / ضاحية 
السالم / راس خميس / راس شحادة

منطقة رام الله: بيت سوريك / بيت اكسا 
/ أجزاء من بدو / اجزاء من منطقة معبر 
قلنديا وتشمل )نزول الكسارات / خليل 

الرحمن والمجاورون(

 .5

ترفض الش���ركة هذا االجراء الذي أساسه الضغط على المستوى السياسي الفلسطيني في 
ظل حصار مالي شديد يمارسه الجانب اإلسرائيلي على الجانب الفلسطيني.

كما وتناش���د الش���ركة كل من عليه ديون لصالح الش���ركة القيام بواجبه لتسديدها وأيضا 
التوقف عن الربط العشوائي والغير شرعي والذي يزيد من األحمال على الشبكة الكهربائية 

ويزيد االعباء المالية التي أصبحت ال تطاق وال يمكن تحملها من قبل الشركة.

اإلدارة

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي 

إعـــــالن

صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة

بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم )1430( 

منطقة تنظيم – غزة 

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة للعموم أنها قد قررت 
بجلس���تها رقم 2021/15 المنعقدة بتاري���خ 2021/6/2م التصديق النهائي على 
المخطط التفصيلي لمس���ار الشارع رقم )1430( بعرض )16( متر وارتداد )3( متر 
والمار بالقسائم )2-12-17-21-23-28( من القطعة )684( والقسائم رقم )24-22( 

من القطعة رقم )627(.
الس���ابق ايداعه لالعتراض بموجب االعالن الصادر عن اللجنة المركزية والذي نشر 

في جريدة فلسطين بتاريخ 2021/1/21.
كما قررت اللجنة المركزية وضع هذا المش���روع موضع التنفيذ بعد مرور خمس���ة 
عش���ر يوما من تاريخ نش���ر هذا االعالن ف���ي الجريدة الرس���مية وفي صحيفتين 

يوميتين محليتين أيهما أقرب.
وذلك وفقا لنص المادة )18( من قانون تنظيم المدن.

اللجنة المركزية لالبنية وتنظيم المدن
بمحافظات غزة

التقى وفد االتحاد العالمي للشباب االشتراكي 

اشتية يدعو للمساهمة بتجفيف المصادر المالية الداعمة للمستوطنات
رام الل���ه - "األيام": دعا رئيس الوزراء، محمد اش���تية، 
االتحاد العالمي للش���باب االش���تراكي للقيام بحمالت 
لمناص���رة القضي���ة الفلس���طينية وحق���وق الش���عب 
الفلس���طيني المش���روعة، كالضغط عل���ى دول العالم 
لالعتراف بدولة فلس���طين، والتوجه لمقاطعة منتجات 
المس���توطنات، غير الش���رعية وفق القان���ون الدولي، 
والمساهمة في تجفيف المصادر المالية والداعمة لها.
وطالب اش���تية، االتحاد كأكبر منظمة ش���بابية على 
المس���توى العالمي، بالضغط على سكان المستوطنات 
من حملة الجنس���يات األوروبي���ة وغيرها التخاذ دولهم 
إجراءات بحقهم، ودعوة الش���ركات الدولية العاملة في 

المستوطنات للتوقف عن العمل فيها.
وثّمن زيارة الوفد إلى فلس���طين، بهدف االطالع على 
األوض���اع على أرض الواقع، ولتكون ليس���ت فقط زيارة 
تضامنية، إنما للتعرف إلى حقيقة االحتالل وما يسببه 

من معاناة ألبناء الشعب الفلسطيني.
وشدد اشتية لدى لقائه وفدًا من االتحاد، في رام الله، 
أمس، على أن االحتالل يهدف إلى الس���يطرة والتحكم 
بكافة مناحي الحياة في فلس���طين، ال سيما االستيالء 
على األراضي الفلسطينية بشكل يومي لصالح التوسع 
االستيطاني، "والس���يطرة على غالبية مصادرنا المائية 
وس���رقتها، إضافة إلى وض���ع قيود عل���ى حرية حركة 

األفراد والبضائع من خالل الحواجز العسكرية".
وأوض���ح أن االحت���الل م���ن خ���الل حمل���ة التوس���ع 
االس���تيطاني يهدف إل���ى تدمير ح���ل الدولتين، وأي 

فرصة لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية.
وج���دد دعوت���ه للضغ���ط عل���ى إس���رائيل لاللتزام 
باالتفاقي���ات الموقعة معها، بما فيها الس���ماح بإجراء 
االنتخاب���ات ف���ي الق���دس ترش���حًا وانتخاب���ًا كباقي 

المحافظات الفلسطينية.

"األشغال" تضع الحجر األساس للمجمع اإليطالي وتفتتح حيًا بغزة
غ���زة - "األيام": وضع وزير األش���غال العامة واإلس���كان، 
محم���د زي���ارة، أول م���ن أم���س، الحجر األس���اس للمجمع 

اإليطالي، وافتتح حّي الندى في قطاع غزة.
جاء ذلك بحضور القنصل اإليطالي جوزيبي فيدل، ومدير 
الوكالة اإليطالية جيجليلمو جوردانو، ومحافظ الشمال في 
القط���اع صالح أب���و وردة، ومحافظ غزة إبراهي���م أبو النجا، 

وعضو الفريق الوطني إلعادة اإلعمار ناجي سرحان.
وق���ال زي���ارة: المجم���ع ل���ه آث���ار تنموي���ة واجتماعية 
واقتصادية، حيث يشمل عدة طوابق خدماتية، كل طابق 
بمس���احة 7 دونمات، إضافة إلى مجّمع برج س���كني يضم 
17 طابقًا، ويش���مل 50 وحدة س���كنية تخدم 300 شخص 
وبتكلفة مالية تبلغ نحو 4 ماليين يورو، مؤكدًا أنه س���تتم 

إعادة إنشائه بحال أفضل مما كان عليه في السابق.
وأضاف: حّي الندى الواقع ش���مال قط���اع غزة، تضمنت 
األعم���ال فيه البنية التحتية وتنفيذ 650 وحدة س���كنية 
ما بين ترميم وصيانة وإنش���اء، لتخ���دم ما مجموعه 5400 

شخص، وبهذا يكون المش���روعان بتكلفة إجمالية بلغت 
16.5 مليون يورو.

ودع���ا الحكومة اإليطالي���ة إلى مزيد م���ن الدعم إلعادة 
اإلعم���ار، ورف���ع المعاناة عن الش���عب الفلس���طيني جّراء 
العدوان المتكرر، خاصة األث���ر الذي تركه العدوان األخير 
على القطاع، مش���يرا إلى حجم الدمار ال���ذي خلف تدمير 
آالف الوح���دات الس���كنية ومئ���ات المصانع والمنش���آت 
الزراعية والتعليمي���ة والصحية والتنموية، وكذلك البنية 

التحتية وشبكة الطرق وكافة مناحي الحياة.
من جهت���ه، أكد في���دل العالقات الثابتة بي���ن إيطاليا 
وفلس���طين والدعم المستمر للشعب الفلسطيني، مشيرا 
إل���ى أن إيطاليا تقوم حاليا بتنفيذ العديد من المش���اريع 

التنموية واإلنسانية في كل أنحاء فلسطين.
وطالب بأن يكون هذا الدمار األخير في القطاع، وأن يقود 
اإلعمار إلى حل سياس���ي دائم على أساس حل الدولتين 

والشرعية الدولية.

رام الله: اختتام دورة في التربية اإلعالمية والمعلوماتية
رام الل���ه - "األيام": اختتم مركز تطوير اإلعالم في جامعة 
بيرزيت، بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة "اليونيسكو"، دورة تحت عنوان "التربية اإلعالمية 
والمعلوماتية للصالح العام"، استمرت يومين، واستهدفت 

عددًا من طلبة اإلعالم في الجامعات والكليات المحلية.
وقال المركز، أمس، إنه ش���ارك في الدورة طلبة إعالم 
من جامعة القدس والجامعة العربية األميركية وجامعة 
القدس المفتوحة والكلي���ة العصرية وجامعة بيرزيت، 
بحض���ور أكاديميي���ن من ه���ذه الجامع���ات، وعدد من 

الناشطين والمصورين والمشتغلين في اإلعالم.
واستعرضت المدربتان نبال ثوابتة وليندا سفاريني 
في اليوم األول الطرق المثلى لصياغة الرسالة اإلعالمية 
وف���ق القواني���ن الدولية، م���ع اس���تعراض ألمثلة من 
منصَتي "فيس���بوك" و"تويتر"، وتم التطرق للمسموح 
نش���ره والمحظور، كي يكون المستخدمون قادرين على 

إيصال رسائلهم دون خرق القوانين.
وفي الي���وم الثاني، قدم صالح مش���ارقة تدريبًا حول 

محارب���ة التضلي���ل والمعلومات الخاطئ���ة، وتطبيقات 
عملي���ة على أهم وس���ائل ومواقع التحق���ق من النص 
والصورة والفيديو، كي ال يقع المستخدمون في أخطاء 

نقل المعلومات دون التحقق منها.
وق����ال مدي����ر مرك����ز تطوي����ر اإلعالم عم����اد األصف����ر، خالل 
توزي����ع الش����هادات: إن هذه الدورة جزء من عمل مس����تمر في 
حقل التربي����ة اإلعالمية، يس����تكمله المركز مع الش����ركاء في 
"اليونيسكو"، وقد كان بدأه منذ سنوات، عبر عدد من المشاريع 
والدورات واإلصدارات، على أن تعقد دورة مماثلة في غزة قريبًا.
م���ن جهتها، أكدت مس���ؤولة االتص���ال واإلعالم في 
مكتب "اليونيس���كو" برام الله، هال طنوس، أن "التربية 
اإلعالمية والمعلوماتية تصب في صميم حرية التعبير، 
ونس���عى لتعزيز حرية التعبير بالترويج لحق الحصول 
على المعلوم���ة وتوفير تكافؤ الفرص في حق الحصول 
على المعلومات، وسهولة وصول المعلومة للجميع حتى 
يمارسوا حقوقهم اإلنس���انية، ويتحققوا من المعلومة 

والوقوف عندها، وهذا أساس العمل اإلعالمي".

لجنة االنتخابات تقبل اعتراضْين وترّد 59
رام الله - وفا: قال الناطق باسم لجنة االنتخابات المركزية، فريد طعم الله، 
دمت على المرش���حين 

ُ
أمس، إن اللجنة نظرت في جميع االعتراضات التي ق

والقوائ���م لالنتخاب���ات المحلية، والبالغ عددها 61، حي���ث قبلت اعتراضين 
فقط، ورّدت الباقي )59(.

وأوضح طعم الله، أن اللجنة أعلنت قبل عدة أيام الكش���ف األولي للقوائم 
المرش���حة لالنتخابات المحلية 2021، والبالغ عدده���ا 765 قائمة انتخابية، 
وكان بإمكان أي مواطن أن يعترض على أي مرشح أو قائمة، مشيرًا إلى "أننا 

نبلغ المعترض والمعترض عليه بقرار اللجنة".
وأضاف: بإمكان أي ش���خص غير راٍض عن الق���رار الذهاب إلى محكمة قضايا 
االنتخاب���ات، ويطعن في قرارات اللجنة، مؤكدًا أن قرار اللجنة نهائي وغير قابل 
لالس���تئناف. ولفت إلى أنه بإمكان أي قائمة أن تنسحب حتى تاريخ السادس 
والعشرين من الشهر الجاري، وال يجوز للقائمة إجراء أي تغيير عليها من حيث 
األفراد، "وهذا يعني أنها إما أن تبقى كما هي، أو أن تنسحب كليًا، وفي صبيحة 

اليوم التالي نصل للكشف النهائي للمرشحين، وتبدأ الدعاية االنتخابية".

فلسطين تشارك في اجتماع 
مجلس مواطني "المتوسط"

فالنس���يا - وفا: ش���اركت فلس���طين في المؤتمر الحادي العشر لمجلس 
مواطني ومواطنات المتوسط، الذي عقد في جامعة فالنسيا اإلسبانية.

وقال عضو المجلس االستش���اري في مؤسسة مجلس مواطني ومواطنات 
المتوسط، حسان البلعاوي: إن القضية الفلسطينية تبقى أولوية للشعوب 

العربية.
وأض���اف البلعاوي: مع تصعي���د االحتالل عدوانه بكافة أش���كاله، خاصة 
في القدس وغزة، اس���تعادت القضية الفلس���طينية زخمها لدى الجماهير 

العربية كما كانت منذ اليوم األول لنكبة فلسطين منذ العام 1948.
ومؤسسة مجلس مواطني ومواطنات المتوسط هي مؤسسة أورومتوسطية 
مسجلة ضمن القانون األسباني ومقرها مدينة فالنسيا، وتسعى إلى تعزيز 
الحوار والتعاون المتوسطي في المجاالت الثقافية األكاديمية والمجتمعية.

وتحدثت في المؤتمر منسقة حلقة فلسطين، ديما العرقان، عن التحديات 
التي تواجهها الس���لطة الوطنية في مكافح���ة جائحة "كورونا"، خاصة في 
ظل تواصل االحتالل وانتهاكاته. وش���ارك ف���ي المؤتمر جامعيون وكتاب 

وإعالميون وناشطون من مختلف بلدان البحر األبيض المتوسط.

افتتاح الركن الثقافي التركي في قلقيلية
قلقيلية - "األيام": افتتح محافظ قلقيلية رافع رواجبة، والقنصل التركي 
العام لدى فلس���طين أحمد رضا ديمير، والوفد المراف���ق له، أول من أمس، 

الركن الثقافي التركي في مكتبة بلدية قلقيلية.
وعّبر ديمير عن س���عادته بافتت���اح الركن الثقاف���ي التركي في مدينة 
قلقيلي���ة، واعدا بأن يتم افتتاح مركز باس���م "قلقيلي���ة الثقافي" في بلدة 
"تش���ورم" التركية تعزيزًا للعالقات الثنائية بين البلدين وتعزيزًا للتبادل 

الثقافي والمعرفي.
من جهته، ثّمن رواجبة الدعم التركي لفلسطين، متمنيا استمرار الدعم، 

خاصة لمحافظة قلقيلية نظرًا لتفشي االستيطان فيها.
بدوره، قال رئيس بلدية قلقيلية هاش���م المصري، إن البلدية تضع نصب 
عينيه���ا تعزيز مكانة المدينة وربطها بكل جدي���د، وإثراء ثقافتها ورفعة 
مكانته���ا، لذل���ك جاءت بهذه الخط���وة التي تدعم المش���اركات المعرفية 
والتفاعل الثقافي، والتبادل البناء المفيد، من كل بقاع األرض، فالمركز يتبع 
بلدية قلقيلية، وسيتم تقديم الدورات والتدريبات التركية المتعددة فيه.
أم���ا رئيس غرفة تج���ارة وصناعة قلقيلية طارق ش���اور، فق���ال، العالقة 
الفلسطينية التركية في تطور مستمر، فمؤخرا تم توقيع اتفاقيات تعاون 
مع المحافظات التركية، وكانت تحم���ل العديد من األهداف االقتصادية، 
الت���ي تصب في مصلحة فلس���طين، وافتتاح المركز ه���و عالقة ومصلحة 
جديدة بين الطرفين، وتمنى االس���تمرار في العمل لتحقيق المنفعة لكال 

الجانبين وتبادل الخبرات.

نابلس: افتتاح معرض صور "حكاية قائد ومسيرة شعب"
نابلس - "األيام": افتتح محافظ 
نابلس إبراهي���م رمضان، ورئيس 
مجل���س أمن���اء جامع���ة القدس 
ورئيس  المفتوحة عدنان سمارة، 
الجامع���ة يون���س عم���رو، أمس، 
معرض ص���ور في الذك���رى ال�17 
الستش���هاد القائد ياسر عرفات 
"أبو عم���ار"، والذكرى ال�33 إلعالن 
االس���تقالل، وذلك بفرع الجامعة 

في نابلس.
ونظ���م المع���رض، ال���ذي حمل 
عن���وان "حكاي���ة قائد ومس���يرة 
ش���عب"، مجل���س اتح���اد الطلبة 
وحركة الش���بيبة الطالبية، وأقيم 
في قاعة األنشطة بفرع الجامعة، 
الطلب���ة قصائد حول  ألقى  حيث 

تراث الراحل "أبو عمار".
وحضر االفتتاح أمين سر "فتح" 
في نابلس، محمد حمدان، وأعضاء 
لجنة اإلقليم، ومدير األمن الوقائي 
في المحافظة العميد محمد نزال، 

كفاح  الث���وري  المجلس  وعض���و 
حرب، ومدير اإلع���الم في نابلس 
ناصر جوابرة، ونائب رئيس لجنة 
مبنى ف���رع نابلس عدلي يعيش، 
ومن الجامعة: عضو مجلس األمناء 
رئيس  ونائ���ب  األعرج،  حس���ين 
المجتمعية  للمسؤولية  الجامعة 
يوس���ف ذياب عواد، ومدير فرع 
نابلس س���هيل أبو ميال���ة، ومن 
الطالبي���ة أحمد  الش���بيبة  حركة 
حجة، ومن مجل���س اتحاد الطلبة 

عصام الرياحي.

أرجاء  ف���ي  الحض���ور  وتج���ّول 
المع���رض، واطلعوا عل���ى الصور 
الت���ي تعك���س نضال الش���عب 
الفلس���طيني في زمن "أبو عمار"، 
من بيروت إلى تونس، ثم عودته 
إل���ى أرض الوطن وحصاره في رام 

الله، حتى استشهاده.
وقال عم���رو: "س���تبقى جامعة 
األمين���ة  المفتوح���ة  الق���دس 
الثواب���ت  عل���ى  والمؤتمن���ة 
الفلس���طينية"، مش���يدًا بكل من 

دعم الجامعة ووقف إلى جانبها.
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