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دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

اللجنة االقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس

الرقم : 1573

التاريخ : 2022/8/8

اعالن

صادر عن اللجنة االقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس بشان ايداع 
مشروع هيكلي تفصيلي لالعتراضات لغايات مشروع استثماري سكني 

وافراز قطعة االرض رقم )28( حوض )2( اراضي بيت امرين

رقم المشروع ت 2022/27 

تعل���ن اللجنة االقليمي���ة للتخطيط والبن���اء لمحافظة نابلس بالق���رار رقم )39( في 
جلس���تها رقم )2022/18( بتاريخ 2022/8/18 عن ايداع مش���روع هيكلي تفصيلي 
لالعتراضات لغايات مش���روع استثماري سكني وافراز قطعة االرض رقم )28( حوض 
)2( والقط���ع ذوات االرقام )19+14+13( من الحوض رقم )4( من اراضي بيت امرين ، 
وذلك حس���ب المخططات المعلنة و المودعة في مقر مجلس قروي بيت امرين  و في 
مق���ر مديرية الحكم المحلي محافظة نابلس و ذلك اس���تنادا للمادة رقم )20،21( من 
قانون تنظيم المدن و القرى واالبنية رقم 79 لس���نة 1966 ، و يجوز الي شخص والي 
سلطه او مؤسسة رسمية او اهلية ممن لهم مصلحة في ذلك تقديم اقتراحاتهم او 
اعتراضاتهم على المشروع معنونة الى رئيس اللجنة االقليمية للتخطيط والتنظيم 
العمراني في نابلس خالل مدة )30 يوما( شهر من تاريخ اعالن االيداع في جريدتين 
محليتي���ن و تدعم االعتراض���ات او االقتراح���ات المقدمة حيثما امك���ن بمخططات 

ايضاحية و وثائق ثبوتية.
مع االحترام

خالد اشتية
رئيس اللجنة االقليمية للتخطيط و البناء
محافظة نابلس

 إعالن عطاء رقم )2022/65(

 شراء وتوريد مكبس جفت
 يعلن معهد األبحاث التطبيقية-القدس )أريج( عن رغبته في ش���راء وتوريد مكبس 
جف���ت لجمعية عن���زا التعاوني���ة/ عنزا-جنين ، وذلك ضمن مش���روع »من أجل قطاع 
تعاوني عادل وش���مولي«، والذي ينفذه معهد األبح���اث التطبيقية– القدس )أريج(  
وذلك بتموي���ل من منظمة وي إفيك���ت )WeEffect( والوكالة الس���ويدية للتنمية 

الدولية )SIDA( وذلك ضمن برنامج منظمة وي إفيكت للتنمية في فلسطين«.
 فعلى من يرغ���ب بالقيام باألعمال المطلوبة في مناطق الضفة الغربية ولديه الخبرة 
الكافي���ة في هذا المجال مدعم���ة بالوثائق، التوجه إلى مق���ر المعهد في بيت لحم 
– ش���ارع الكركف���ة أو مقر المعهد في طوباس أو من خ���ال االتصال على هاتف رقم 
2741889 -02وذلك الس���تام نسخة من وثيقة العطاء خال ساعات الدوام الرسمي 
من الساعة الثامنة صباحًا ولغاية الساعة الرابعة عصرًا وذلك ابتداًء من يوم الخميس 
الموافق 2022/08/11 ولغاية يوم االثنين الموافق 2022/08/15. تعاد العطاءات في 

ظرف مغلق إلى مقر المعهد في موعد أقصاه يوم األربعاء الموافق 2022/08/17.

 مالحظات 

إن معهد األبحاث التطبيقية- القدس )أريج( غير مقيد بأقل األسعار.   .1
على الراغبين باالشتراك في هذا العطاء إرفاق ما يثبت خبرتهم وقدرتهم على   .2

تنفيذ المشروع.
عل���ى جمي���ع المتقدمين للعط���اء أن يكون���وا مس���جلين ل���دى وزارة المالية   .3

الفلسطينية )مرخصين ومعتمدين قانونيًا(.
على جميع المتقدمين للعطاء إرسال شهادة خصم مصدر سارية المفعول.  .4

على من يرس���و عليه العطاء االلتزام باالنتهاء من االعمال المطلوبة وتسليمها   .5
للمعهد خال الفترة التي يحددها المعهد.

تكون جميع األسعار بالشيكل االسرائيلي وشاملة ل� ض.ق.م  .6
يح���ق للمعهد تجزئة العطاء على أكثر من مورد حس���ب مقتضيات المش���روع   .7

الفنية واللوجستية.
يجب إرفاق كفالة دخول عطاء)شيك بنكي مصدق أو كفالة بنكية( بنسبة 5%   .8

من قيمة العطاء.
رسوم اإلعانات في الصحف المحلية على من يرسو عليه العطاء.  .9

من أجل قطاع تعاوني عادل وشمولي

إعالن عطاء رقم )2022/66(

  تأهيل بيوت بالستيكية
 يعل���ن معه���د األبح���اث التطبيقية-القدس )أري���ج( عن رغبته  ف���ي  تأهيل بيوت 
بالس���تيكية في كل من منطقتي عين البيض���اء ومنطقة كردلة في محافظة طوباس 
، ويأتي هذا النش���اط ضمن مش���روع:  » تطوير س���بل العيش والقدرة على التكيف 
م���ع تغير المناخ للعائالت الفقي���رة والذين يعانون من انع���دام األمن الغذائي في 
الضفة الغربية وقطاع غزة »، والذي ينفذه معهد األبحاث التطبيقية – القدس )أريج( 

بالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية ودعم من برنامج الغذاء العالمي.
 فعل���ى من يرغ���ب بالقيام باألعمال المطلوبة ولديه الخب���رة الكافية في هذا المجال 
مدعمة بالوثائق، التوجه إلى مقر المعهد في بيت لحم – ش���ارع الكركفة هاتف رقم 
2741889 -02وذلك الس���تالم نسخة من وثيقة العطاء خالل ساعات الدوام الرسمي 
من الساعة الثامنة صباحًا ولغاية الساعة الرابعة عصرًا وذلك ابتداًء من يوم الخميس 
الموافق 11/8/2022 ولغاية يوم  االثنين الموافق 2022/08/15. تعاد العطاءات في 

ظرف مغلق إلى مقر المعهد في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 2022/08/18.

 مالحظات 

إن معهد األبحاث التطبيقية-القدس )أريج( غير مقيد بأقل األسعار.   .1
على الراغبين باالش���تراك في هذا العطاء إرفاق ما يثبت خبرتهم وقدرتهم على   .2

تنفيذ المشروع.
على جميع المتقدمين للعطاء أن يكونوا مسجلين لدى وزارة المالية الفلسطينية   .3

)مرخصين ومعتمدين قانونيًا(.
على جميع المتقدمين للعطاء إرسال شهادة خصم مصدر سارية المفعول.  .4

على من يرس���و عليه العطاء االلتزام بتوفير الكميات وتس���ليمها للمعهد خالل   .5
الفترة التي يحددها المعهد هذا العام.

تكون جميع األسعار بالدوالر األمريكي وشاملة ل� ض.ق.م   .6
يح���ق للمعهد تجزئة العطاء على أكثر من مورد حس���ب مقتضيات المش���روع   .7

الفنية واللوجستية.
يجب إرفاق كفالة دخول عطاء )ش���يك بنكي مصدق أو كفالة بنكية( بنسبة 5%   .8

من قيمة العطاء.
رسوم اإلعالنات في الصحف المحلية على من يرسو عليه العطاء.  .9

رس���وم الحصول عل���ى وثيقة العطاء من مق���ر المعهد بيت لحم 200 ش���يكل   .10
اسرائيلي.

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION)

Country: Palestine
Location: West Bank (6 different assignments)
Assignment # 1: Support the preparation of Strategic Development and Investment Plans (SDIPs) in selected 
municipalities / Hebron Governorate (18 municipalities) 
Reference No.: 3.1.1.1
Assignment # 2: Support the preparation of Strategic Development and Investment Plans (SDIPs) in selected 
municipalities / Hebron and Bethlehem Governorates (18 municipalities) 
Reference No.: 3.1.1.2
Assignment # 3: Support the preparation of Strategic Development and Investment Plans (SDIPs) in selected 
municipalities / Jerusalem, Jericho and Ramallah Governorates (24 municipalities) 
Reference No.: 3.1.1.3
Assignment # 4: Support the preparation of Strategic Development and Investment Plans (SDIPs) in selected 
municipalities / Ramallah and Salfeet Governorates (26 municipalities) 
Reference No.: 3.1.1.4
 Assignment # 5: Support the preparation of Strategic Development and Investment Plans (SDIPs) in selected 
municipalities / Jenin and Tubas Governorates (24 municipalities) 
Reference No.: 3.1.1.5
Assignment # 6: Support the preparation of Strategic Development and Investment Plans (SDIPs) in selected 
municipalities / Nablus and Tulkarm Governorates (23 municipalities) 
Reference No.: 3.1.1.6

The Palestine Liberation Organization, for the benefit of the Palestinian National Authority (PNA), has received 

an initial financing of EUR 130 Million from the World Bank-International Development Association (IDA), PA, 

KFW, Denmark, SDC, VNG, GIZ and AFD towards the cost of the 3rd phase of the Municipal Development Program 

(MDPIII).  
MDPIII is aligned with the PA’s long-term strategy to consolidate and strengthen service delivery in the LG sector 
towards financially sustainable LGUs as specified in the MoLG’s Sector Strategy 2017 – 2022.
 MDP III is at the center of a series of interlocking interventions by the multi donors in collaboration with the central 
government to strengthen the institutional development, accountability and financial sustainability of local governance 
and service delivery in Palestine. 
 The Municipal Development and Lending Fund (MDLF) as the implanting agency for the project intends to use part 
of the grant for consulting services to hire  Consultancy Firms to conduct the above-mentioned assignments which 
will be conducted in selected municipalities in the West Bank . 
The detailed Terms of Reference (TOR’s) for the assignments can be viewed at the website: www.MDLF.org.ps/TOR
The Municipal Development and Lending Fund now invites eligible consulting firms to indicate their interest in 
providing the Services. The consulting firms must submit a separate EOI for each assignment according to the 
corresponding e-mails below and can apply for one or more assignments in different envelopes where every 
assignment will have a separate dedicated team, each envelope must be clearly marked with the name of the 
assignment. Interested consulting firms should provide information demonstrating that they have the required 
qualifications and relevant experience to perform the Services. The shortlisting criteria are: General firm’s profile (Core 
business and years in business, qualifications in the field of the assignment, technical and managerial organization 
of the firm, general qualifications and number of key staff).
Objective of the Assignments:
The main objective of the assignments is to provide technical assistance and support to selected municipalities in 
developing their Strategic Development and Investment Plans (SDIPs) taking into considerations the updated SDIP 
national methodology (2022) in accordance to the new approach that includes subjects related to climate change and 
social profile adopted by the Ministry of Local Government (MOLG).
The scope of this assignment is to ensure the quality, in terms of process and outputs, of the consultancy firms that are 
supporting municipalities in developing the SDIPs according to updated manual. While performing this assignment, 
the Consultant should adhere to the updated methodology that includes the concept of Climate Change and Social 
Aspects regarding the steps and procedures specified in the Updated Procedure Manual of the Strategic Development and 
Investment Planning (SDIP) for Palestinian cities and towns (2022) that was prepared by MOLG.
The attention of interested Consultants is drawn to Section III, paragraphs, 3.14, 3.16, and 3.17 of the World Bank’s 
“Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 2016, setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.
Consultants may associate with other firms to enhance their qualifications but should indicate clearly whether the 
association is in the form of a joint venture and/or a sub-consultancy. In the case of a joint venture, all the partners in the 
joint venture shall be jointly and severally liable for the entire contract, if selected.
A Consultant will be selected in accordance with the Selection based on Consultants’ Qualifications (CQS) method 
set out in the Procurement Regulations.
Further information can be obtained at the address below during office hours 8:00 A.M. to 3:00 PM.
Expressions of interest must be delivered in a written form to the address below (in person, or by mail, or by fax, or by 
e-mail) by 25/08/2022.
Mr. Mohammad Ramahi
Director General 
Address is: Al-Amal Tower, Mecca Street, Al-balou’, Al-Bireh
Tel: 02- 2426610 
Fax: 02-2426617
Palestine
 E-mails: 
For Assignment # 1: SDIP1@mdlf.org.ps
For Assignment # 2: SDIP2@mdlf.org.ps
For Assignment # 3: SDIP3@mdlf.org.ps
For Assignment # 4: SDIP4@mdlf.org.ps
For Assignment # 5: SDIP5@mdlf.org.ps
For Assignment # 6: SDIP6@mdlf.org.ps

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل االراضي
دائرة االراضي في سلطة االراضي

نابلس
رقم الملف: 27452/ج/2022

التاريخ: 2022\08\01
إعالن صادر عن دائرة االراضي نابلس

يعلن للعم����وم أنه تقدم إل����ى دائرة االراضي 
نابل����س الس����يد/ة  اس����راء مأم����ون جميل ابو 
عيش����ه وذلك بصفت����ه وكيال دوري����ا بموجب 
 2180/2022/11066 رق����م  الدوري����ة  الوكالة 
تاري����خ 7/07/2022 الصادرة م����ن كاتب عدل 
نابل����س وذلك بمعاملة بي����ع على اراضي صرة 
حوض رقم 5 حي رقم 2 قطعة رقم 138 فمن 
له اعتراض على ذل����ك عليه التقدم باعتراض 
إل����ى دائ����رة االراضي خالل فترة خمس����ة ايام 
من تاريخ نش����ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم 
السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون.

اسم الموكل)المالك(
زيد عماد نايف عفوري

اسم الوكيل
اسراء مأمون جميل ابو عيشه

دائرة  االراضي نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

 محكمة بداية رام الله 
الرقم: 2022/793 حقوق

 تاريخ التحرير: 2022/8/10
 مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر

 صادرة عن محكمة بداية رام الله في الدعوى رقم: 2022/793 حقوق
 ال���ى المدعى عليه: 1. ليلى جورج ابراهيم عقل 2. م���اري جورج ابراهيم عقل 3. هيام جورج ابراهيم عقل 4. 
س���لوى جورج ابراهيم عقل 5. ريما جورج ابراهيم عقل 6. ورثة المرحوم باس���م جورج ابراهيم عقل 7. قاسم 

منصور قاسم حمامرة جميعهم من رام الله.
يقتضى حضورك إلى محكمة بداية رام الله يوم االثنين 2022/8/22، الس���اعة 00: 9 للنظر في دعوى حقوق 
رقم 2022/793 والتي اقامها عليك المدعي مسعود منصور قاسم حمامرة/ رام الله بدعوى وموضوعها تنفيذ 

وكالة دورية، فسخ وابطال سندات التسجيل، وجاء في اسباب 
 الئحة الدعوى ما يلي:

الئحة واسباب الدعوى:  
1. المدعي هو المشتري والمستفيد بالشراء بموجب الوكالة الدورية التي تحمل الرقم ) 17677 /2013( عدل 
رام الله تاريخ 2013/10/9 والتي آلت اليه بالش���راء من البائع نقوال إبراهيم نقوال عقل المش���تري في الوكالة 
الدورية رقم ) 188/1988 ( كاتب عدل القدس لكامل حصة المالكة ) الين نقوال إبراهيم عقل ( والتي تملك 

نصف مساحة قطعة األرض موضوع الدعوى.
 2. قطعة األرض رقم ) 4 ( حوض رقم ) 5 ( خربة البد من أراضي رام الله والبالغ مساحتها اإلجمالية ) 32481 
( متر مربع مملوكه باألس���اس لكل من السيد 1. عيسى إبراهيم جريس عقل 2 . عقل إبراهيم جريس عقل ) 
مناصف���ة (. وهذه القطع���ة وفي العام 2009 قامت بلدية رام الله بإفرازها الى ثالث قطع ذوات األرقام ) 112 
+ 113 + 114 ( ح���وض ) 5 ( خرب���ة البد من أراضي مدينة رام الله حيث دخل���ت هذه القطعة حدود البلدية 
في العام 2004 وبالتالي أصبحت هذه القطع واجب التطبيق عليها المس���ألة الش���رعية كونها أراض ميري 

وقف غير صحيح.
الطل���ب: لكل ما تقدم ف���إن المدعي يلتمس من محكمتكم الموقرة ابتداء تبليغ المدعى عليهم نس���خة عن 
الئح���ة الدعوى ومرفقاته���ا وبالنتيجة وغب االثب���ات الحكم بتنفيذ الجزء المتبقي من الحصص المش���تراة 
بموج���ب الوكالة الدوري���ة والتي تمثل حصص المدعى عليهم من األول وحتى الس���ادس بحيث تصبح بعد 
ذلك حص���ة المرحومة الين المباعة، للمدعي نصف قطعة األرض موض���وع الدعوى والكتابة بذلك الى دائرة 
تس���جيل أراضي رام الله وشطب اس���م المدعى عليهم من األول وحتى السادس من سجل تسجيل األراضي 
وتسجيلها باسم المدعي في قطع األراضي رقم ) 112 + 113 + 114 ( حوض ) 5 ( خربة البد من أراضي رام 
الله والتي كانت تحمل الرقم ) 4 ( حوض ) 5 ( قبل افرازها من قبل البلدية وشطب كامل الحصص المسجلة 
باس���م المدعى عليهم من األول وحتى الس���ادس والتي تمثل ست حصص من اصل ) 72 ( حصة المتخارج 
عنها للسيدة الين والمتعارضة بما تضمنته الوكاالت الدورية بحيث تصبح كامل حصة المرحوم عيسى وفقا 
للمس���ألة االرثية الشرعية نصف قطعة األرض موضوع الدعوى وتس���جيل کامل هذه الحصة باسم المدعي 

وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
 هذا مع االحترام 

تحريرا في / 5 / 2022.
وكيل المدعي 

المحامي: عماد أبو صبيح
ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى . 

ويتوج���ب عليك تقديم الئحة جوابية خالل المدة القانونية من اليوم التالي لتاريخ تبليغك بالنش���ر بإحدى 
الصحف المحلية عمال بالمادة ) 62 ( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) 2 ( لسنة 2001.

 وإذا لم تحضر أو ترسل وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون .
 رئيس قلم محكمة بداية رام الله

دولة فلسطين
السلطة القضائية

 محكمة بداية رام الله 
الرقم: 2022/780 حقوق

 تاريخ التحرير : 2022/8/10
 مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر

 صادرة عن محكمة بداية رام الله في الدعوى رقم: 2022/780 حقوق
 الى المدعى عليه:  إبراهيم عقل إبراهيم عقل من رام الله.

يقتضى حضورك إلى محكمة بداية رام الله يوم االثنين 2022/8/22، الساعة 00 : 9 للنظر في 
دعوى حقوق رقم 2022/780 والتي اقامها عليك المدعي مس���عود منصور قاسم حمامرة / رام 
الله بدعوى وموضوعها تنفيذ وكالة دورية، فس���خ وابطال س���ندات التسجيل، وجاء في اسباب 

الئحة الدعوى ما يلي :
الئحة واسباب الدعوى: 

1. المدعي هو المشتري والمستفيد بالشراء بموجب الوكالة الدورية التي تحمل الرقم ) 17677 
/2013( ع���دل رام الله تاريخ 2013/10/9 والتي آلت اليه بالش���راء من البائع نقوال إبراهيم نقوال 
عقل المشتري في الوكالة الدورية رقم ) 188/1988 ( كاتب عدل القدس لكامل حصة المالكة ) 

الين نقوال إبراهيم عقل ( والتي تملك نصف مساحة قطعة األرض موضوع الدعوى .
 2. قطع���ة األرض رق���م ) 4 ( حوض رق���م ) 5 ( خربة البد من أراضي رام الله والبالغ مس���احتها 
اإلجمالية ) 32481 ( متر مربع مملوكه باألساس لكل من السيد 1. عيسى إبراهيم جريس عقل 
2 - عقل إبراهيم جريس عقل ) مناصفة ( . وهذه القطعة وفي العام 2009 قامت بلدية رام الله 
بإفرازه���ا الى ثالث قطع ذوات األرق���ام ) 112 + 113 + 114 ( حوض ) 5 ( خربة البد من أراضي 
مدين���ة رام الله حيث دخلت هذه القطعة حدود البلدية في العام 2004 وبالتالي أصبحت هذه 

القطع واجب التطبيق عليها المسألة الشرعية كونها أراض ميري وقف غير صحيح .
3. بتاريخ 1986/6/2 أصدرت المحكمة الكنس���ية البدائية للطائفة االنجلية األسقفية العربية 
قراره���ا رقم ) 7/86 ( بأن ورثة المرحوم عيس���ى إبراهيم جريس عق���ل وبموجب حجة التخارج 
ه���م الين نقوال إبراهيم عقل وفريد عقل اخ المرحوم عيس���ى عقل والذي تخارج بكامل حصته 
للمرحومة الين عقل وبالتالي أصبحت مس���أله تركة المرحوم عيس���ى عقل بحس���ب التقسيم 
الش���رعي بعد التخ���ارج تصح من حصة واحدة كاملة للس���يدة الين نق���وال إبراهيم عقل ارملة 

المرحوم عيسى إبراهيم جريس عقل بدون معارض.
الطل���ب : لكل ما تقدم فإن المدعي يلتمس من محكمتكم الموقرة ابتداء تبليغ المدعى عليهم 
نس���خة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها وبالنتيجة وغب االثبات الحكم بتنفيذ الجزء المتبقي من 
الحصص المشتراة بموجب الوكالة الدورية والتي تمثل حصة المرحوم فريد عقل بحيث تصبح 
بعد ذلك حصة المرحومة الين المباع���ة للمدعي نصف قطعة األرض موضوع الدعوى والكتابة 
بذلك الى دائرة تس���جيل أراضي رام الله وشطب اس���م المرحوم فريد عقل من سجل تسجيل 
األراضي وتس���جيلها باس���م المدعي في قطع األراضي رقم ) 114 + 113 + 112 ( حوض ) 5 ( 
خرب���ة الب���د من أراضي رام الله والتي كانت تحمل الرق���م ) 4 ( حوض ) 5 ( قبل افرازها من قبل 
البلدية وشطب كامل الحصص المسجلة باسم إبراهيم والتي تمثل ست حصص من اصل ) 72 
( حصة المتخارج والمتعارضة بما تضمنته الوكاالت الدورية بحيث تصبح كامل حصة المرحوم 
عيس���ى وفقا للمس���ألة االرثية الش���رعية نصف قطعة األرض موضوع الدعوى وتسجيل كامل 

هذه الحصة باسم المدعي وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 
هذا مع االحترام 

تحريرا في / 5 / 2022 . 
وكيل المدعي 

المحامي: عماد أبو صبيح.
ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى . 

ويتوجب عليك تقدي���م الئحة جوابية خالل المدة القانونية من الي���وم التالي لتاريخ تبليغك 
بالنش���ر بإح���دى الصحف المحلية عمال بالم���ادة ) 62 ( من قانون أص���ول المحاكمات المدنية 

والتجارية رقم ) 2 ( لسنة 2001.
 وإذا لم تحضر أو ترسل وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون .

 رئيس قلم محكمة بداية رام الله

جاليات وجمعيات تندد بالعدوان 
اإلسرائيلي على غزة ونابلس

رام الله - وفا: أدانت جاليات ومؤسس���ات فلس���طينية في عدد من الدول، 
العدوان االس���رائيلي األخير على قطاع غزة ومدينة نابلس، والذي أسفر عن 

عشرات الشهداء والجرحى.
وقال���ت دائرة ش���ؤون المغتربين ف���ي منظمة التحرير في بي���ان لها، إن 
الجاليات والمؤسس���ات الفلسطينية في دول النمس���ا وهولندا والدنمارك 
وهون���دوراس، نظمت عددًا م���ن التظاهرات والمس���يرات تنديدا بالعدوان 
اإلس���رائيلي، بمش���اركة حاش���دة من أبناء الجاليات العربية والمتضامنين 
ومناصري فلسطين. ونظمت الجمعيات والمؤسسات الفلسطينية وملتقى 
الجالية في الدنمارك، وقفة تضامنية وس���ط العاصمة كوبنهاجن ومدينة 
أودنسة، لدعم أبناء شعبنا وتنديدًا بالهجمات اإلجرامية وحرب اإلبادة التي 

ينفذها جيش االحتالل بحق الشعب الفلسطيني.
كما نظم���ت الجاليتان الفلس���طينيتان في النمس���ا وهولن���دا وقفتين 
تضامنيتين في مدينتي فيينا وروتردام، رفضًا لتواصل العدوان اإلسرائيلي 

على الشعب الفلسطيني.
من جانبها، أدانت الجمعية الفلسطينية الهندوراسية األعمال اإلجرامية 

التي يقوم بها جيش االحتالل ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

"القدس المفتوحة" تحتفل بتخريج فوجها 
الـ 25 في بيت لحم وطولكرم وسلفيت ودورا 

بيت لحم – حس���ن عب���د الجواد: احتفلت جامعة الق���دس المفتوحة، 
نا" بفروعها 

ّ
من���ا عز

َ
أم���س، بتخريج الفوج الخامس والعش���رين "فوج عل

في بيت لحم وطولكرم وس���لفيت ودورا، كاًل على حدة، بحضور محافظي 
المحافظ���ات ممثلين عن الرئيس محمود عب���اس راعي االحتفاالت، كما 

تحدث مديرو الفروع وممثلو مجالس الطلبة والطلبة المتفوقون. 

فرع بيت لحم
واحتفل فرع الجامعة في بي���ت لحم، بتخريج طلبته بحضور المحافظ 
الل���واء كامل حميد، وعض���و مجلس أمن���اء الجامعة د. س���امي عدوان، 
ومدي���ر فرع بي���ت لحم د. محم���د ذويب، وع���دد من رؤس���اء الهيئات 
المحلية ومؤسس���ات محافظة بيت لحم، وممثلين عن األجهزة األمنية، 
وشخصيات اعتبارية، ورجال دين مسلمين ومسيحيين، وعدد كبير من 

أهالي الخريجين.  
وأك���د اللواء حميد أهمي���ة مواءمة البرامج التعليمي���ة مع احتياجات 
س���وق العمل واستيعاب الخريجين، مشيرًا إلى أن الجامعة شكلت لبنة 
أساس���ية في مواجهة التحديات االحتاللية وفتحت الفرصة أمام آالف 

الخريجين الستكمال التعليم. 
إل���ى ذلك، ثمن د. عدوان، دور الطاقم األكاديمي واإلداري في الجامعة 
في خدمة الطلبة وتوفير فرص التعلي���م والتطور المهني واألكاديمي 
والعلمي من أجل خدمة الشعب الفلسطيني وتعزيز مكانته اإلنسانية 

والحضارية، "فمن خالل العلم نحافظ ونجدد ونقوي عزتنا". 
وأش���ار د. ذويب في كلمته إلى أن الجامعة عملت على تطوير العديد 
من مختبرات الحاس���وب واإلعالم، وش���هدت نقلة نوعية على المستوى 

األكاديمي. 
أما ممث���ل مجلس الطلبة القط���ري رئيس مجلس اتح���اد الطلبة في 
ف���رع بيت لحم الطالب معتز مزهر، فأكد العالق���ة التكاملية بين اإلدارة 
والعاملين والطلبة، متمنيًا لزمالئ���ه الطلبة التوفيق والنجاح والحصول 

على وظيفة.  
بعد ذلك، تحدثت الخريجة المتفوقة صفاء الشيخ نيابة عن الخريجين، 

شاكرة جميع الذين دعموا مسيرتهم التعليمية. 

فرع طولكرم
ونظ���م فرع الجامعة في طولكرم احتفااًل في منتجع عنبتا الس���ياحي، 
بمش���اركة كل من المحافظ اللواء عصام أبو بكر، ود. يوسف ذياب عواد 
مدير فرع الجامعة، ود. حس���ني عوض نائب رئيس الجامعة للش���ؤون 
األكاديمية، ود. سالمة سالم عميد شؤون الطلبة، وقائد المنطقة العميد 
جمال أبو العز، وأمين سر حركة فتح إياد جراد، وأعضاء اإلقليم، وفصائل 

العمل الوطني، ورئيس بلدية طولكرم. 
وفي كلمته أكد د. عواد أن "الجامعة آثرت أن تطلق اس���م فوج "علُمنا 
نا" وفاًء للش���هداء الذين ضحوا بأرواحه���م من أجل رفعة هذا العلم، 

ُ
عز

والذي هو رمز عزنا وسيادة دولتنا وعاصمتها القدس".
وألقى رئيس مجلس الطلبة حس���ام الزيات، كلمة باسم مجلس الطلبة 
القطري، مؤكدًا العالقة التكاملية ما بين الجامعة ومجلس الطلبة، ودور 

الجامعة وأهميتها ومكانتها. 

م���ن جانبها، تحدثت الطالبة ش���رف الصيفي، في 
كلمة لها باس���م الخريجين، عن دور ومكانة "القدس 

المفتوحة" وحضورها المتميز.

فرع دورا 
واحتف���ل فرع "القدس المفتوحة" في دورا بتخريج 
الف���وج ال� )25(، بحض���ور ومش���اركة، ممثل محافظ 
الخليل أكرم ش���روف، وعضو مجل���س أمناء الجامعة 
د. س���عيد الس���راحنة، ومدي���ر ف���رع دورا د. نعمان 
عم���رو، ومدير فرع يط���ا د. أكرم القواس���مة، وعميد 
كلية الزراعة د. معن ش���قوارة، وممثل رئيس بلدية 
دورا حنين دودين، وأمين س���ر إقلي���م الجنوب إياد 
ريان، ورؤس���اء األجهزة األمنية، وقادة العمل الوطني 
والفصائ���ل الفلس���طينية، ومؤسس���ات المجتم���ع 
المدني، والبلدي���ات والمجالس القروية، وش���ركات 
القطاع الخاص، والوجهاء والش���خصيات االعتبارية، 

وأهالي الخريجين. 
ودع���ا د. عم���رو الخريجي���ن لاللتحاق ف���ي برامج 
الدراس���ات العليا، متحدثًا عن مسار التعليم الدولي 

الذي ستطرحه الجامعة.
وألق���ت الطالب���ة الخريجة مريم الس���ويطي، كلمة 
: "نحن الطلبة س���نكون 

ً
مجلس الطلبة القطري قائلة

معول بناء في مجتمعنا وسدنة لقضيتنا وقيادتنا". 
من جانبها، قدمت الطالبة المتفوقة س���هر صالح، 
ف���ي كلم���ة الخريجين، ش���كرها لرئاس���ة الجامعة 

وللهيئتين التدريس���ية واإلداري���ة، وهنأت زمالءها 
بالتخرج.  

فرع سلفيت
واحتف���ل فرع "الق���دس المفتوحة" في س���لفيت 
بتخريج طلبت���ه، بحضور المحافظ اللواء الدكتور عبد 
الله كميل، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال 
الديك، وعبد الكريم الزبيدي رئيس بلدية س���لفيت، 
وقائ���د األمن الوطن���ي العميد أركان ح���رب إيهاب 
الس���عيدني، وممثلين عن المؤسس���ة العس���كرية 
والش���رطية والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني، 
والبلدي���ات ورئي���س الغرف���ة التجاري���ة، وأهال���ي 

الخريجين. 
في بداية حديثه، أش���ار مدير فرع الجامعة د. نور 
األقرع إلى أن "رئاس���ة الجامعة س���تطرح المزيد من 
التخصصات بداي���ة العام والتي تتواءم واحتياجات 
سوق العمل المحلية والخارجية"، كما حث الخريجين 
عل���ى االلتح���اق ببرامج الدراس���ات العلي���ا لتحقيق 

طموحاتهم. 
وألقت عضوة مجلس اتحاد الطلبة لين شقور، كلمة 
المجل���س القط���ري التي أعربت عن عظيم س���رورها 
بتخرجها وزمالئه���ا. كما قدمت الطالب���ة المتفوقة 
رنا رزق الله، في كلمة الخريجين، ش���كرها لرئاس���ة 
الجامعة وللهيئتين التدريس���ية واإلدارية، وهنأت 

زمالءها بالتخرج. 

االحتالل يبعد فتى 
عن "األقصى" ويمدد 
إبعاد شاب مقدسي

أبع���دت  "األي���ام":   - الق���دس 
أم���س، فتى  س���لطات االحتالل، 
مقدس���يًا عن البلدة القديمة من 

مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات 
الفت���ى صالح  أبعدت  االحت���الل 
الفاخوري عن البلدة القديمة لمدة 
45 يوم���ًا مع فرض غرام���ة مالية 
بحقه بقيمة ألف ش���يكل، وأخرى 

مكتوبة بقيمة 5 آالف شيكل.
وف���ي الس���ياق ذات���ه، جددت 
قوات االحتالل إبعاد المقدس���ي 
جمال عمرو عن المسجد األقصى 
المب���ارك ومداخل���ه لم���دة ثالثة 

أشهر.

حملة وطنية إلعادة بناء 12 منزاًل هدمها االحتالل في جنين
جنين - وف���ا: أعلن محافظ جنين 
أكرم الرجوب أمس، عن إطالق حملة 
وطنية إلع���ادة بناء المن���ازل التي 
هدمها االحتالل في محافظة جنين 

وعددها 12 منزاًل.
جاء ذلك خالل تفقده الدمار الذي 
خلفه االحتالل عق���ب هدم منزلي 

صبيحات  صبحي  األس���يرين  ذوي 
وأسعد الرفاعي في قرية رمانة غرب 
جنين قب���ل أيام، بحض���ور رئيس 
القروي حس���ن صبيحات  المجلس 
وكوادر  الق���روي،  المجلس  وأعضاء 

حركة فتح.
وق���ال الرج���وب ل�"وف���ا"، إنه تم 
المنازل  إعمار  تشكيل لجنة إلعادة 
االحتالل في  التي دمره���ا جن���ود 
محافظة جنين، مكونة من الوزارات 
اللجن���ة  وإن  االختص���اص،  ذات 
س���تكون مهمتها وضع آلية إلعادة 

بناء المنازل.
وأض���اف إن إط���الق الحملة هي 
رس���الة نوجهه���ا إل���ى االحت���الل 
أن إجراءات���ه ل���ن تثني الش���عب 
الفلس���طيني عن دعم ومس���اعدة 
أصحاب المن���ازل ضحايا االحتالل، 

وأن ه���ذه المهمة هي مس���ؤولية 
جماعية ألبناء الشعب الفلسطيني 
م���ن أج���ل التخفيف ع���ن إخواننا 
جراء ممارس���ات االحتالل بحق أبناء 

شعبنا.
إعادة  وتابع: س���نعمل معًا ألجل 
الحي���اة الطبيعية ألصحاب المنازل 
الت���ي هدمتها جراف���ات االحتالل 
لتعيش حياة مس���تقرة كما كانت 
قبل الهدم كونهم جزءا أصياًل من 
شعب فلس���طين ويستحقون كل 

الدعم.
فيم���ا ش���كر رئي���س المجل���س 
وأعض���اؤه، وحركة فت���ح وفعاليات 
القري���ة، المحاف���ظ الرج���وب على 
في  ومبادرته  الوطني���ة  مس���اعيه 
الوقوف إلى جانب أصحاب المنازل 

ودعمهم مع المجتمع المحلي.

جانب من الحفل.


