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مواصلة عزل األسيرْين القادري
والزبيدي بظروف قاسية

جني���ن - محمد ب���اص: يقبع 
األسير يعقوب القادري )49 عامًا( 
من قرية بير الباشا جنوب جنين، 
ف���ي زنازي���ن الع���زل االنفرادي 
بسجن "ريمونيم" بظروف سيئة 
للغاي���ة، في وق���ت تواصل فيه 
س���لطات االحتال عزل األس���ير 
زكريا الزبي���دي من مخيم جنين، 
بظ���روف صعبة وقاس���ية داخل 
زنازين العزل في سجن "إيشل".

وذكرت هيئة ش���ؤون األسرى 
والمحرري���ن، في بيان لها، أمس، 
أن الق���ادري محتجز ف���ي زنزانة 
بقس���م "3" المخص���ص لع���زل 
والزنزانة  الخطري���ن،  الجنائيين 
مراقبة بش���كل كام���ل على مدار 
كاميرات  بداخلها  ومثبت  اليوم، 
للمراقب���ة، وتفتق���ر للحد األدنى 
من ش���روط الحياة اآلدمية، ودون 
أي  أدوات كهربائي���ة، وال توجد 
س���تارة تفصل بين دورة المياه 
والحمام، وال يوجد أي تواصل مع 
العالم الخارج���ي، فيما يتعرض 
الق���ادري لمعامل���ة س���يئة جدًا 
حيث يتم تقيي���د يديه ورجليه 

أثناء نقله إلى الزنازين.
وأشارت إلى أن القادري تعرض 
العت���داء همجي م���ن قبل وحدة 
"نحش���ون" التابعة إلدارة سجون 

االحتال، أثناء جلس���ة المحكمة 
الت���ي عقدت له ف���ي الثامن من 
الش���هر الجاري بسبب مخاطبته 
وس���ائل اإلع���ام خال جلس���ة 
المحاكمة، في إطار تعقيبه على 
النفق في س���جن  قضية حف���ر 
"جلبوع"، حيث ق���ام أكثر من 20 
عنصرًا م���ن أفراد ه���ذه الوحدة 
بإلقائ���ه عل���ى األرض ووضع���وا 
أحذيته���م على األصف���اد التي 
كان���ت بي���ده وقدم���ه وضغطوا 
علي���ه بش���كل أدى إل���ى إيذائه 
بيده اليمنى، ورفضت س���لطات 
االحتال طلب���ه بنقله إلى طبيب 
بسبب األوجاع التي يعاني منها 
االعتداء  نتيج���ة  اليمنى  بي���ده 

عليه.
وبين���ت الهيئة أن���ه تم وضع 
الق���ادري ف���ي زنزان���ة معتم���ة 
رائح���ة  وذات  للغاي���ة  وق���ذرة 
كريهة ومعزولة تمامًا عن العالم 
وجب���ات  رداءة  ع���دا  الخارج���ي، 
الطع���ام المقدم���ة ل���ه والت���ي 
يعتمد عليها نتيجة حرمانه من 

"الكانتين".
ولفت���ت إل���ى أن إدارة الس���جن 
تتعم���د تنفيذ حم���ات تفتيش 
الق���ادري طوال  قمعي���ة لزنزان���ة 
األمن���ي  الفح���ص  ع���دا  الوق���ت، 

مدار  عل���ى  ومعانات���ه  المس���تمر 
الس���اعة من اإلزعاج بسبب الصراخ 
نتيجة  المس���تمرة  والمضايق���ات 
احتجازه بجوار السجناء الجنائيين.
وقال���ت إن س���لطات االحتال 
كان���ت أبلغ���ت الق���ادري بأن���ه 
س���يبقى في العزل ستة أشهر، 
ألنه يعتبر من أخطر ستة أسرى 
داخل سجونها، وسيتم التعامل 
معهم بشكل استثنائي، ولهذا 
يتعمد الس���جانون تقييد يديه 
إخراجه  عن���د  بإح���كام  وقدميه 
لزيارة المحامي، م���ع حرمانه من 
زيارات األهل لمدة س���تة أشهر، 
ودفع غرامة مالية إلدارة السجون 
لتصليح سجن "جلبوع" وترميمه.

ف���ي س���ياق متص���ل، أفادت 
الهيئ���ة بأن س���لطات االحتال 
تواص���ل ع���زل األس���ير زكري���ا 
الزبي���دي من مخي���م جنين، في 
ظ���روف صعبة وقاس���ية داخل 
زنازين العزل في سجن "إيشل".

وبين���ت الهيئ���ة أن الزبي���دي 
محتج���ز داخ���ل زنازن���ة تفتقد 
اآلدمية  الحي���اة  مقومات  ألدنى 
في قس���م يحتجز فيه س���جناء 
جنائيون يصرخون طوال الوقت، 
وتواصل إدارة السجن حرمانه من 

إدخال المابس.

السجن سنتين 
لُمدان باالحتيال

رام الله - "األيام": أدانت محكمة 
صلح حلحول ف���ي الخليل، ممثلة 
بالقاضي نادر أبو عيش���ة، المتهم 
)ف،ح( بالتص���رف بمال منقول او 
غي���ر منقول مع علم���ه أن ال صفة 
له بهذا التصرف، س���ندًا ألحكام 
المادة 2/417 من قانون العقوبات 
رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه 

بالحبس لمدة سنتين.
وقال بيان لمكتب النائب العام، 
أمس، إن الحكم جاء اس���تنادًا إلى 
البينات والمرافعات التي قدمتها 
وكي���ل النيابة جمانة عبد ربه، بعد 
أن قام���ت نياب���ة حلح���ول بإحالة 
المل���ف إلى المحكم���ة المختصة 

بعد إجراء التحقيقات الازمة.

ضبط 125 قطعة 
أثرية في الخليل 

الخلي�����ل - "األي���ام": ضبطت 
الشرطة، أمس، 125 قطعة أثرية 
مختلفة في محافظة الخليل.   

وذكر بيان للشرطة أنها تلقت 
حيازة ش���خص  معلومات حول 
مجموع���ة م���ن القط���ع األثرية 
ويعم���ل على نقله���ا بمركبته، 
ونصبت الشرطة حاجز تفتيش 
للقبض علي���ه وضبط ما بحوزته 

من قطع أثرية. 
وأضاف: عن���د وصول المركبة 
المش���بوهة، تمكن المشتبه به 
من الف���رار، وأنه بع���د تفتيش 
المركب���ة تم ضب���ط 125 قطعة 
تبي���ن بعد عرضه���ا على دائرة 
اآلثار أنها أثرية وتعود لعصور 
تكثيف  إلى  مش���يرًا  س���ابقة، 
البح���ث والتح���ري للقبض على 

المشتبه به لتقديمه للعدالة.

الجامعة اإلسالمية تستكمل تخريج طلبة كلية التربية
اس���تكملت  "األي���ام":   - غ���زة 
الجامع���ة اإلس���امية ف���ي غ���زة، 
أمس، ضم���ن تخريج طلب���ة كلية 
التربي���ة ضم���ن الف���وج األربعين، 
بحض���ور رئي���س الجامع���ة ناصر 
ونائب رئيس  إس���ماعيل فرحات، 
عليان  للشؤون  اإلسامية  الجامعة 
التربية  كلي���ة  وعمي���د  الحول���ي، 
إبراهي���م حامد األس���طل، وأعضاء 
م���ن مجلس���ي األمن���اء والجامعة، 
األكاديمية  الهيئتي���ن  وأعض���اء 
واإلدارية في كلي���ة التربية، وعدد 
م���ن التربويي���ن، واألخصائيي���ن 
النفسيين، والموجهين التربويين، 

وأهالي الخريجين والخريجات.
وف���ي كلمت���ه، ق���ال الحول���ي، 
حصل���ت  اإلس���امية  "الجامع���ة 
الثاني على مس���توى  المركز  على 
ف���ي  الفلس���طينية  الجامع���ات 
التصنيف العالمي للجامعات لهذا 
الع���ام 2021م وذل���ك وفقًا لمعيار 
البحث العلمي، وهي عضو في عدد 
من االتح���ادات العربية والعالمية، 
وتقدم الخدمة التعليمية المميزة 
لذوي االحتياجات الخاصة من صم، 

ومكفوفين، ومعاقين حركيًا..".
وأض���اف، "نح���ن، الي���وم، ف���ي 
حض���رة كلي���ة التربي���ة، وهي من 
أوائ���ل كلي���ات الجامع���ة، وتطرح 
تخصصات  ف���ي  متعددة  برام���ج 
البكالوريوس  مستوى  على  نوعية 
وتمتلك  والدكتوراه،  والماجستير 
طاقمًا أكاديميًا متميزًا، ولها مراكز 

ووحدات علمية والتدريبية".
من جهته، أشار الخريج لؤي رائد 
عياد، في الكلمة التي ألقاها باسم 
التربية،  خريجي وخريج���ات كلية 
إل���ى دور الطاق���م األكاديمي في 
الجامعة بإثراء الحصيلة المعرفية 
مواهبه���م،  وصق���ل  للطلب���ة، 
وتش���جيعهم على األخذ بوسائل 
اإلب���داع والتفكير العلمي المنظم، 
الفتًا إلى مس���توى الخدمات التي 
اإلس���امية  الجامع���ة  تقدمه���ا 
المراك���ز  توفي���ر  م���ن  لطلبته���ا 
العلمية والبحثية التي تسهم في 
إج���راء الدراس���ات التطبيقية، إلى 
األنش���طة  بعقد  اهتمامها  جانب 
الامنهجية التي تحفز الطلبة على 

إظهار إبداعاتهم وقدراتهم.
م 

ّ
ومع بدء مراس���م التخرج، س���ل

فرحات، والحولي، واألسطل، الطالبة 
الحاصلة على  أحمد درويش،  عبير 
الش���رف  مرتبة  مع  األولى  المرتبة 
وخريجات  خريجي  مس���توى  على 
الدراس���ي  للعام  التربي���ة  كلي���ة 
2021/2020م، درع التفوق والنجاح.

وطل���ب األس���طل م���ن رئي���س 
الجامعة  رئيس  ونائ���ب  الجامعة، 
للش���ؤون األكاديمية، اس���تكمال 
مراس���م تخريج الطلبة بعد االطاع 
م���ن  والتأك���د  نتائجه���م  عل���ى 
التخرج،  متطلب���ات  اس���تيفائهم 
وج���رى توزي���ع الش���هادات على 

الخريجين والخريجات، وهم: 
برنامج الدراسات العليا 

)طالب(
أحم���د يون���س أحمد اب���و لبدة، 
محمود،  صال���ح  محمود  ابراهي���م 
احمد هش���ام محمود اللوح، اسام 
فؤاد عبد المنعم الاال، حسام خالد 
محمد ابو حليمة، حس���ين فيصل 
حس���ين ابو س���عدة، عبد الله وليد 
حمادة النجار، غس���ان نعيم رجب 

جانب من حفل التخريج.

القصاص، محمد باسم سعدي ابو 
دالل، محمد ياس���ر حسن االشقر، 
محمد يوس���ف حس���ن ابو ش���رخ، 
أكرم موس���ى محمد ناف���ع، جهاد 
عامر س���لمان العديسي، حازم عبد 
الرحمن ذياب أبو العيش، خالد عبد 
الله محمد اب���و صبيح، عبد الرحيم 
صدقي محمد الكتوت، عبد العزيز 
س���عيد عبد العزيز بش���ير، عبيده 
محمد س���الم ابو عابد، عمرو محمد 
علي الزير، فريد عطا عمر المدهون، 
ماجد محمد موسى أبو النجا، محمد 
عمر عيادة ابو زهري، أحمد حمدان 
سعيد حمدان، احمد عوني رمضان 
الجاروشة، خالد أحمد محمد صالح، 
رامي عمر شكري الرنتيسي، عادل 
عايش محم���د الحوت، عبد الرحمن 
زهير عبد الله ورش اغا، عاء أحمد 
عثمان عيد، كمال سلمان جاد الله 
الل���ه، محم���د ابراهيم محمد  جاد 
احمد  الس���ويركي، محمد حس���ن 
العابد، موس���ى علي العبد المقيد، 
اكرم عبد القادر عب���د الله فروانة، 
امج���د احم���د مصطف���ى الصباغ، 
حس���ني محم���د حس���ني العتال، 
محم���ود امين محم���د مطر، وجدي 

شكري شاكر جودة. 
برنامج البكالوريوس )طالب(

التاريخ وأساليب تدريسه
لؤي عبد اله���ادي محمد كنعان، 

محمد رائد محمود العش.
الفيزياء وأساليب تدريسها

محمد جاد الله عبد الرؤوف ناجي.
المرحلة األساسية

سالم رمزي سالم ابو حمد، عبد الله 
ابراهيم عطا لقان، عبد الله خميس 
س���عيد باطه، قص���ي خالد محمود 
اب���و مصطفى، محمد س���مير عوض 
برهوم، محمد ماهر حس���ن ابو زاهر، 
محمود يوسف محمد اللحام، هاني 
محمد مصطفى ابو جلهوم، وس���يم 

داهود محمود الشوبكي.
تعليم اجتماعيات

زياد ف���رج نص���ر البلتاجي، علي 
راجح مولى س���عيد خليل عرفات، 
محسن اسماعيل عطا الله المصري، 

وجدي اسماعيل احمد ابو جربوع.
تعليم التربية اإلسالمية

ح���ازم يوس���ف عب���د العظي���م 
المحتسب، زيد محمد زايد ابو زايد، 
عبد القادر محم���د رميح الوحيدي، 
عز الدين طلب عب���د الكريم الحاج 
س���الم، عصام مس���امح عبد القادر 
ابو مس���امح، عاء فتحي سامة ابو 
عوض، عمر غس���ان رياض قنيطة، 
محمد عب���د الفتاح رمض���ان االغا، 
محمد عبد اللطيف محمد الحاطوم، 
القوقا،  ابراهي���م  محم���د  مصعب 

موسى زايد سليمان أبو عطيوي. 
تعليم الرياضيات

امجد سليم حسين المشهراوى، 
امجد عماد حس���ن الس���ري، خليل 
طلب خليل النجار، رامي عماد ربحي 
حب���وش، عب���د الله صبح���ي احمد 
الصادي، ماهر م���رزوق عبد القادر 
سلمان، محمد سامي محمد شملخ، 

محمد يحيى طه ش���حادة، وسيم 
اسامة توفيق الكحلوت.

تعليم اللغة اإلنجليزية
أحمد اكرم خالد السرس���ك، رزق 
عوض رزق الش���افعي، عمرو عصام 
جمعه الروبي، محمد حسام محمد 
حبوش، محم���د رياض محمد الحو، 

ناهض تيسير محمد معروف.
تعليم اللغة العربية

أحمد س���الم أحمد الموسة، احمد 
محم���د جمع���ه محم���د العطعوط، 
الله الحوراني،  اسماعيل اديب عبد 
حازم عبد الحي محم���د ابو ريا، عبد 
الرحم���ن أيمن عطي���ة منصور، عبد 
الرحمن اكرم اسماعيل السحار، عبد 
الدين حسن طموس،  الرحمن رجاء 
عز الدين س���عد الله رمضان قوتة، 
عطية زي���دان أحمد حس���ين، لؤي 
رائد جمال عياد، محمد أحمد يونس 
الغزالي، محمد احس���ان عطيه فرج 
الله، محم���د اياد خلي���ل الزعانين، 
محم���د حكم���ت محمد البس���وس، 
محمد ع���زات س���عيد اب���و كلوب، 
محمود زياد محم���د عليوة، ناهض 
سامي عبد الكريم ابو الروس، وجدي 

رمضان عبد الحميد الشبراوي. 
برنامج البكالوريوس )طالبات(

األحياء وأساليب تدريسها
رموز عاء محمد زرندح.

التاريخ وأساليب تدريسه
حنين نصر عادل الطيبي.

الجغرافيا وأساليب تدريسها
صبيح،  محم���ود  نافذ  س���ندس 

مريم عبد القادر خليل الشطلي.
الحاسوب وأساليب تدريسه

بنان عماد محمد صالح غزال.
الفيزياء وأساليب تدريسها

اس���مهان فريد محمد ابو شرخ، 
خديج���ة أحم���د ابراهي���م قدوم، 

ناريمان محمد جمعة الشناط.
الكيمياء وأساليب تدريسها

إيمان وليد خال���د القدوة، نيبال 
عبد الكريم محمد ابو صاح، هدى 

يحيى محمد صيام.
المرحلة األساسية

إيمان عل���ي محمود لب���د، كفاح 
كريم محمود البشيتي.

تعليم اجتماعيات
آالء زك���ى محم���د مطر، أس���ماء 
الش���رافي، سامية  عواد  يوس���ف 
مازن بدر حبوب، سعاد عيد محمد 
أحمد  عصم���ت  ياس���ين،  منصور 
رمض���ان س���رداح، منته���ى أحمد 
عب���د الق���ادر عقل، نرجس ياس���ر 
محمد أبو جياب، وفاء حبيب محمد 

البسيوني.
تعليم التربية اإلسالمية

آيه محمد ابراهيم برهوم، اسماء 
اس���امة عطيه المزيني، اسماء عبد 
القادر محم���ود عليان، اماني عادل 
ام���ل نافذ  ابو ش���حادة،  محم���ود 
ابراهيم دلول، امي���رة رياض علي 
ياسين، درين نائل عبد الله كوارع، 
رنا  الش���واف،  دنيا خالد س���لمان 
باس���م سعدي ابو دالل، روند ناصر 
كم���ال بدرية، س���ناء خض���ر عواد 

ابو  العرابي���د، مروة جمال حس���ن 
عرج���ة، مريم جمعة عبد الفتاح ابو 
العنين، نادين امجد أحمد الدوش، 
ندا محمد يونس شراب، نور صاح 
رمضان شبير، هديل جهاد محمود 

العامودي. 
تعليم الرياضيات

آية يوس���ف س���ليمان الجاوي، 
إنج���ي خالد خضر خضي���ر، إيمان 
محمود محمد اس���ماعيل، اس���ماء 
ج���ال محمود الش���اعر، االء صاح 
س���ليمان ابو بريك، ام���ال محمود 
محمد ش���هاب، ايمان صالح محمد 
الزم���ارة، اي���ة محمد عب���د الفتاح 
مخيمر، جنان جمال أحمد الهندي، 
جيهان عطا محم���ود العطل، دعاء 
عطا محمد ضاهر، رب���ا نبيل أحمد 
مسلم، رنا نبيل س���امه ابو خاطر، 
القادر األش���قر،  رن���اد منير عب���د 
اليازجي، زينب  روزان محمد جمال 
عدنان س���عيد البحيصي، س���ماح 
كام���ل عبد قلجة، س���ناء حس���ن 
محمد الظاظا، س���ندس نافذ عوني 
عاشور، شذا باسم حسن ابو هدبة، 
عبي���ر أحمد ش���حده درويش، عليا 
مروان ح���رب ابو حليمة، غادة عماد 
أحمد الشيخ س���امه، فداء رياض 
أحمد ابو جربوع، نجوى خالد كامل 
البس���وس، نوران حسن توفيق ابو 
حماد، هال���ه منصور محمد عوض، 
ابراهيم محمد سطرية، هيا  هدى 
محمد جاس���م س���الم العصار، والء 
حس���ن أحمد االشقر، ياسمين عبد 

الله ذيب حمادة. 
تعليم العلوم

نبهان ش���ايل،  ياس���ر  اس���راء 
اسماء زياد زايد الشرفا، االء اسامة 
عطية المزيني، اميرة هشام سالم 
الزه���رة، ايم���ان مدح���ت رمضان 
نعيم، اية بس���ام أحمد ابو الريش، 
جمانة عودة عاش���ور عودة، حنان 
أيمن محمود بعلوشة، سارة اشرف 
حسن صالحة، س���عاد ادهم خالد 
محمود  جمي���ل  س���هى  اليازجي، 
ش���بانة، ضحى عطي���ه ماضي ابو 
ماض���ي، غ���ادة حات���م معيقل أبو 
جلهوم، فاتن يوس���ف حس���ن ابو 
خاطر، فاطمة انور خميس س���عد، 
فداء محمد اس���عد رض���وان، مروة 
س���امي س���لمان العجرمي، هديل 
فاي���ز محم���ود الحرازي���ن، هديل 
مصب���اح محمد دحان، ياس���مين 

سعد حسن الخضري.
تعليم اللغة اإلنجليزية

أس���يل س���ايس محمد أبو وردة، 
آالء صاح ش���حادة اب���و تيم، أنوار 
موسى مصطفى الشرافي، إحسان 
وائل يوس���ف بدر، إس���ام مرفق 
محمود الش���رافي، إين���اس مروان 
محمد مش���تهى، ابرار ب���در عودة 
اصليح، اس���راء عزات عب���د الفتاح 
بدوان، اسراء مدحت حسن القدرة، 
اسيل مجدي خليل ابو دف، اكرام 
خمي���س أحم���د مط���ر، االء أحمد 
حامد ابو يون���س، امل خالد خليل 
ام���ل مصطفى خميس  ابو ميري، 

حمودة، امنه اس���عد عبد الرازق ابو 
حمام، اميرة أيمن اسماعيل حلس، 
انهار فيصل فك���ري ابو وردة، اية 
اي���ة كمال  أحم���د فحجان،  عدلي 
ابراهي���م الهندي، اية ماجد محمد 
صيام، اية ياس���ر عودة ابو شباب، 
ايم���ان س���هيل أحم���د الهندي، 
ايم���ان عب���د الله زكي اب���و قاعود، 
اية ابراهيم أحمد ابو هاش���م، اية 
اسامة رشدي ساق الله، اية جميل 
ابراهيم النحال، اية رمزي أحمد ابو 
طير، اية محس���ن أحمد المدهون، 
اية يوسف محمود أبو ندى، بسمة 
نعيم زه���دي االي، بيس���ان عامر 
رياض  تهان���ي  االدهم،  محم���ود 
علي هاش���م، حنين نبيل خالد ابو 
علي، خلود فايز عبد الله صباح، دانا 
مازن اسماعيل الهندي، دعاء أحمد 
نعيم منصور، دعاء ش���كري حسن 
النجار، دعاء محمد عارف ابو رحمة، 
دعاء محمد عبد جرغون، دنيا جميل 
س���عيد اللقطة، ديما محمد نعيم 
أبو شقرة، دينا ماهر غازي عرار، ربا 
حس���ام مكاوي جرادة، رجاء عصام 
محمد البش���يتي، رنا محمد يحيى 
قوصة، رندة رامي كامل ابو كويك، 
روزان اي���اد عبد المعط���ى البقري، 
روزان عب���د الل���ه درويش الس���قا، 
ريحان مسعد مساعد العرابيد، ريم 
ارحي���م محمود الق���درة، ريم اكرم 
محمد غب���ون، ريم عاء عبد المجيد 
حمدقة، ريما نعيم خضر ابو وردة، 
ريهام ماجد سعدو الشنتف، زينة 
زينة رجب  ابراهيم مرتجى،  صاح 
حمدي العبس���ي، سارة رأفت أحمد 
جودة، س���ارة ن���واف كامل حجاج، 
سحر محمد هش���ام زيادة، سافة 
س���عدي محمد الكحلوت، س���لمى 
ش���حدة س���ليم ابو عجوة، س���لوى 
اس���عد مس���عود ابو عمرة، س���مر 
سوزان  العرابيد،  مس���اعد  بس���ام 
حس���ام أحم���د الكحلوت، ش���روق 
محم���د جابر عب���د العال، ش���رين 
س���عيد محمد علوان، شمس أحمد 
توفيق بارود، شيماء محمود كامل 
اسبيتة، صابرين طه نبيه بستان، 
عبي���ر أيمن عواد ابو ش���حادة، عا 
أحمد يوس���ف اس���ليم، غادة انور 
عبد الرحمن س���كيك، غاليه محمد 
يوس���ف الجم���ل، فاطم���ة مروان 
سليمان ابو طير، قمر رزق عطا نصر 
الله، كف���ا كامل س���الم العديني، 
لين���ا جم���ال س���ليمان الخرط���ي، 
ماجدة محم���ود محمد التيان، مجد 
أحمد  مرام  جمال محمد يوس���ف، 
درويش العيس���وي، م���رام صاح 
ج���واد الدريملي، مرح اس���عد عبد 
الرحم���ن كاب، من���ار عدنان ديب 
اب���و ضلفة، من���ى منذر يوس���ف 
الغزال���ي، مها زهير عبد عوده، مها 
محمد جب���ر المصري، نائله محمود 
نافذ العلمي، ناديه محمد س���لمي 
الزريعي، ندى اياد علي القريناوي، 
ن���دى رمض���ان رزق الزهارنة، ندى 
محمد رش���يد ش���راب، ندى ناصر 
معمر  نس���رين  القدوة،  ابراهي���م 
عب���د الحل���و،  نهال صق���ر اكريم 
السرس���اوي، ن���وال جم���ال ربي���ع 
وافي،  امي���ن منصور  نور  البطش، 
نور تيس���ير عميره العم���ور، هبه 
اش���رف رفيق فارس، هدى توفيق 
عبد السطري، هديل أحمد ابراهيم 
سلمان، هديل محمد محمود عبيد، 
هديل ياسر محمد دعيج، هيا خالد 
عبد الرحي���م صال���ح، والء ناهض 
مصطف���ى كاب، ياس���مين عتيق 
محمد  ياس���مين  المغربي،  عجمي 
ربحي الجماصي، يسرى عاء عارف 

مشتهى.
تعليم اللغة العربية

سناء جودت مجدي منصور.

»بيرزيت لألدوية« تطلق أحدث 
المستحضرات لمرضى السكري

رام الله – "األيام": أطلقت ش���ركة بيرزيت لألدوية، لمناس���بة يوم 
الس���كري العالمي، ال���ذي صادف، أم���س، أحدث المس���تحضرات 
 Inflicta- العالمية للعناية بمرضى الس���كري من النوع الثاني وهو
Dapagliflozin ون���ال المس���تحضر دعمًا طبيًا عالمي���ًا لدوره في 

الحماية من مضاعفات القلب والكلى لدى المرضى.
مت عدة لقاءات علمية حول أفضل السبل 

ّ
وقالت الش���ركة، إنها نظ

لرعاية مرضى الس���كري من النوع الثاني، مشيرة إلى أن المستحضر 
يصن���ع بالكامل محليًا في مصانع "بيرزيت لألدوية"، وباالعتماد على 
القدرات الفلس���طينية في البحث والتطوير والتصنيع، وأن "بيرزيت 
لألدوية" وهي أكبر شركة محلية من حيث حجم مبيعاتها في السوق 
الفلسطينية، تسعى باستمرار لتوفير أحدث األدوية لعاج األمراض 
المزمنة وتوفير األمن الدوائي بتصنيع أكبر قدر ممكن منها محليًا.

»القدس المفتوحة« والمجلس 
األكاديمي يبحثان آليات التعاون

رام الل���ه - "األيام": بحث رئيس جامعة الق���دس المفتوحة، يونس عمرو، 
مع رئيس المجلس األكاديمي الفلسطيني المنتخب حديثًا إياد دلبح خلفًا 
للمرحوم س���عيد عياد، وعدد من أعضاء الهيئة اإلدارية الجديدة للمجلس، 

خال لقاء في رام الله، أمس، آليات التعاون المشترك.
وأكد عمرو اس���تعداد الجامعة للتعاون مع المجل���س األكاديمي باعتباره 

أحد روافد منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
من جهته، أش���ار دلبح إلى أهمية تنش���يط عمل المجل���س بالتعاون مع 
"الق���دس المفتوحة" من خال إع���داد أبحاث علمية، واس���تطاعات الرأي، 

وورش توعوية، وفعاليات أكاديمية أخرى متخصصة.
وناق���ش الجانبان آليات فتح المجال أمام أعضاء الهيئة التدريس���ية في 
الجامعة من حملة شهادة الدكتوراه لانتساب للمجلس األكاديمي، وضرورة 

توسيع باب العضوية لتشمل األكاديميين في فروع الجامعة بقطاع غزة.
وحضر اللقاء من الجامعة مساعد رئيس الجامعة لشؤون العاقات العامة 
والدولية واإلعام عماد الهودلي، وعدد من أعضاء الهيئة اإلدارية للمجلس، 
المنتخبة حديثًا، وهم: جمال حس���ين، ومحمد األعرج، وهش���ام شكوكاني، 

ومحمد المصري.

فقد بطاقة هوية
اعلن انا  نعمة إسماعيل عطيه حج 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية 
والت���ي تحمل الرق���م 934640285 
الرجاء ممن يجدها تس���ليمها الى 
اق���رب مركز للش���رطة ول���ه جزيل 

الشكر.

فقد بطاقة هوية
عراب���ه- جني���ن : اعل���ن ان���ا نعيم 
مصطفى ناجي ع���ز الدين عن فقد 
بطاق���ة هويتي الش���خصية والتي 
تحمل الرقم 907099949 الرجاء ممن 
اقرب مركز  الى  يجدها تس���ليمها 

للشرطة وله جزيل الشكر.

فقد بطاقة هوية
اعلن انا نائل باسم عبدالله بشارية 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية 
والت���ي تحمل الرق���م 938582442 
الرجاء ممن يجدها تس���ليمها الى 
اق���رب مركز للش���رطة ول���ه جزيل 

الشكر.

فقد بطاقة هوية
اعل���ن ان���ا  موس���ى عادل موس���ى 
نعس���ان عن فقد بطاق���ة هويتي 
الش���خصية والتي  اجه���ل رقمها 
الرجاء ممن يجدها تس���ليمها الى 
اق���رب مركز للش���رطة ول���ه جزيل 

الشكر.

فقد بطاقة هوية
اعلن انا  محمد خير الله عبد الحافظ 
حام���د ع���ن فق���د بطاق���ة هويتي 
الش���خصية و الت���ي  اجهل رقمها 
الرجاء ممن يجدها تس���ليمها الى 
اق���رب مركز للش���رطة و ل���ه جزيل 

الشكر.

فقد هوية
أعلن انا فادي نائل س���ميح دريدي  
س���كان بيت ليد عن فق���د الهوية 
الشخصية الخاصة بي والتي تحمل 
رق���م ) 401460167(  الرج���اء ممن 
يجدها ان يس���لمها ألق���رب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

فقد بطاقة هوية
اعلن ان���ا فادي نبيل خالد موس���ى 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية 
الرق���م 907633259  التي تحمل  و 
الرجاء ممن يجدها تس���ليمها الى 
اق���رب مركز للش���رطة و ل���ه جزيل 

الشكر.

فقد بطاقة هوية
زب���ده- جني���ن : اعل���ن ان���ا  صالح 
محم���د راغب عمارنه عن فقد بطاقة 
هويتي الش���خصية و التي  اجهل 
رقمها الرجاء ممن يجدها تسليمها 
الى اقرب مركز للش���رطة و له جزيل 

الشكر.

فقد بطاقة هوية
اعلن انا س���جود محمود س���ليمان 
اق���رط ع���ن فق���د بطاق���ة هويتي 
الش���خصية و الت���ي تحم���ل الرقم 
404442238  الرج���اء مم���ن يجدها 
تس���ليمها الى اقرب مركز للشرطة 

وله جزيل الشكر.

فقد بطاقة هوية
اعلن انا بال نعمان عبد الله سلمان  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية 
والت���ي تحمل الرق���م 851342469   
الرجاء ممن يجدها تس���ليمها الى 
اق���رب مركز للش���رطة و ل���ه جزيل 

الشكر.

فقد جواز سفر فلسطيني
أعلن أنا ايمن  راتب  سليمان عماره   

عن فقد جواز س���فري الفلسطيني، 

واحم���ل هوية رق���م 853833424      

، فالرج���اء مم���ن يجده أن يس���لمه 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
جنين- أعلن أنا أحمد فخري شريف 
يحي���ى م���ن العرقة قض���اء جنين 
عن فقد بطاقتي الش���خصية التي 
تحمل الرقم 944090075 الرجاء ممن 
أقرب مركز  إلى  وجدها تس���ليمها 

للشرطة وله جزيل الشكر.

دولة فلسطين

ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية

محكمة نابلس الشرعية 
الرقم: 2021/1669
التاريخ: 1443/3/26هـ
وفق: 2021/11/2م

إعالن تبليغ حضور صادر عن محكمة نابلس الشرعية في الدعوى 
أساس 2021/1669

إلى المدعى عليها: ضحى ظافر س���ليمان ناصر من نابلس أصًا، وحاليًا مقيمة في األردن 
ومجهولة محل االقامة فيها.

يقتضى حضورك الى محكمة نابلس الش���رعية وذلك يوم األح���د الواقع في 2021/12/5م 
الس���اعة التاس���عة صباحًا، للنظر في الدعوى اس���اس 2021/1669 وموضوعها نزع حضانة 
صغيرة، المقامة عليك من قبل زوجك المدعي محمود داود داود ناصر، فإذا لم تحضري في 
رى الدعوى بحقك غيابيا، وعليه فقد جرى 

ُ
الوقت المعين او تعتذري او ترسلي وكيا عنك ت

تبليغك ذلك حسب االصول، تحريرا في 1443/3/26ه� وفق 2021/11/2م.
قاضي محكمة نابلس الشرعية 
الشيخ صالح رضا ابو فرحة

دولة فلسطين

ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية

محكمة الرام الشرعية

إعالن تبليغ بيع حصة قاصر في قطعة أرض صادرة عن محكمة 
الرام الشرعية

بناًء على االس���تدعاء المقدم لمحكمتنا من قبل موس���ى ع���وض علي فقيه من 

قطنة وسكانها.

يعلن للعموم أنه قد تقرر الكشف وبيع حصص ابنه القاصر عبد الرحمن موسى 

ع���وض فقيه في قطعة ارض تق���ع في قطنة حوض الجهي���ر حوض 4 قطعة 

6 والبالغ مس���احتها دونم و615م2، فمن يرغب بالش���راء عليه الحضور للمزاودة 

وش���راء قطعة االرض المذكورة في تمام الس���اعة 11 ظهرًا م���ن يوم الخميس 

الموافق 2021/11/18.

وعليه صار نش���ر هذا اإلعان حس���ب، تحريرا في 8/ربي���ع الثاني 1443 هجرية 

الموافق 2021/11/14م.
قاضي محكمة الرام الشرعية

فقد بطاقة هوية 
العيزرية � أبو دي���س: أعلن أنا قمر 
راض���ي طاهر ش���ويكي ع���ن فقد 
التي  الش���خصية  بطاق���ة هويتي 
الرجاء  الرق���م 402307623،  تحمل 
ممن يجده���ا أن يس���لمها ألقرب 

مركز شرطة، وله جزيل الشكر.

فقد بطاقة هوية
أعل���ن أنا عب���د الحمي���د طايع عبد 
الحميد زق عن فقد بطاقة هويتي 
الش���خصية الت���ي تحم���ل الرقم 
420145955، الرجاء ممن يجدها أن 
يس���لمها ألقرب مركز شرطة، وله 

جزيل الشكر.

فقد بطاقة هوية
رام الل���ه � أعل���ن أن���ا أحم���د هاني 
حس���ين حم���دة ع���ن فق���د بطاقة 
الت���ي تحمل  الش���خصية  هويتي 
ممن  الرج���اء  الرق���م 402275523، 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز 

شرطة، وله جزيل الشكر.

فقد بطاقة هوية
سفارين – طولكرم : اعلن انا حوريه 
صالح خض���ر صافيه عن فقد بطاقة 
هويت���ي الش���خصية و التي اجهل 
رقمها الرجاء ممن يجدها تسليمها 
الى اقرب مركز للش���رطة وله جزيل 

الشكر.

فقد بطاقة هوية
مخيم طولكرم : اعلن انا عدي خضر 
بكر يحيى  ع���ن فقد بطاقة هويتي 
الش���خصية و الت���ي تحم���ل الرقم 
403826480  الرج���اء مم���ن يجدها 
تس���ليمها الى اقرب مركز للشرطة 

وله جزيل الشكر.

فقد بطاقة هوية ورخصة قيادة
صيدا- طولكرم: اعلن انا سامح غالب 
سعيد االشقرعن فقد بطاقة هويتي 
الش���خصية و الت���ي تحم���ل الرقم 
401462866  الرج���اء مم���ن يجدها 
تس���ليمها الى اقرب مركز للشرطة 

وله جزيل الشكر.


