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دولة فلسطين
محكمة بيرزيت الشرعية

إعالن حصر إرث
صادر عن محكمة بيرزيت الشرعية

تق���دم المدع���و/ العبد داود عمر صباح من ام صفا باس���تدعاء حص���ر ارث يتضمن وفاة 

المرح���وم عمر داود عمر علي من ام صفا وتوف���ي فيها بتاريخ 2018/4/9م وانحصر ارثه 

الش���رعي في زوجته س���لوى هدى علي صباح وفي شقيقه العبد داود عمر صباح فقط ال 

غير وأنه ال وارث وال مستحق للتركة سوى من ذكر وجميع الورثة بالغون وعليه فمن لديه 

اعتراض على هذا االس���تدعاء عليه مراجعة المحكمة الشرعية في بيرزيت خالل أسبوع 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن تحريرًا في 1439/12/23ه� وفق 2018/9/3م.
قاضي بيرزيت الشرعي

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 6757/ج/2018
التاريخ: 2018/9/3

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم أنه تقدم إل���ى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد مؤيد محمد احمد عبيد 
وذلك بصفة وكيال دوريا بموج���ب الوكالة الدورية رقم 239/2018/6700 تاريخ 2018/7/4 
والمعطوفة على العامة رقم 428/2016/8431 والصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/6/29

الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي كفر راعي حوض رقم 7 قطعة رقم 29

فمن ل���ه أي اعتراض عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

حسن + ماهر + صائب + هش���ام + عبد السالم + سميحة 
أبناء حس���ني صالح ملحم وقتيبة + عبد الرحمن + محمد + 

ضحى + افنان أبناء انياز حسني ملحم

مؤيد محمد احمد عبيد

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 6752/ج/2018
التاريخ: 2018/9/3

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد وليد ذيب عيد عرعراوي 
وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 437/2018/1239 تاريخ 2018/2/4

الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي جنين حوض رقم 20069 قطعة رقم 9

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عشرة أيام 
من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  
وليد ذيب عيد عرعراوي نجية خالد حسن سمور  

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين
رقم الملف: 6749/ج/2018
التاريخ: 2018/9/3

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة سجى احمد عبد الرحمن 
ربايع���ة وذلك بصفة وكي���ال دوريا بموجب الوكال���ة الدورية رق���م 439/218/7319 تاريخ 

2018/7/18
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على أراضي عرابة حوض رقم 18 قطعة رقم 18
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

سجى احمد عبد الرحمن ربايعة زاهي صالح عبد السنان  
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 6743/ج/2018
التاريخ: 2018/9/3

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد أسامة شحادة سعيد عواكمة 

وذلك بصفة وكيال عاما بموجب الوكالة العامة رقم 438/2018/4102 تاريخ 2018/4/16
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على أراضي 
فقوعة حوض رقم 3 قطعة رقم 52
فقوعة حوض رقم 3 قطعة رقم 53

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام 
من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

 اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

يوس���ف + كريم + جبري���ل + رفقة أبناء 
تحسين حسن الشرفي

أسامة شحادة سعيد عواكمة

دائرة األراضي مكتب جنين

 دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 6741/ج/2018
التاريخ: 2018/9/3

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة أنا سالف صالح محمود 
نزال بصفتي وكيال عن رسمية مصطفى محمود النزال بموجب الدورية 440/2018/8787 
عدل جنين بتاريخ 2018/8/19 المعطوفة على الخاصة 2018/66/1874 سفارة فلسطين 

بعمان بتاريخ 2018/3/25
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على أراضي قباطية حوض رقم 49 قطعة رقم 16
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 6712/ج/2018
التاريخ: 2018/9/2

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد احمد ناجي نافع أبو الرب 
وذلك بصفة وكيال عاما بموجب الوكالة العامة رقم س���جل 1944 صفحة 2018/10 تاريخ 

2018/8/28
الصادرة من كاتب عدل سفارة فلسطين/ عمان

وذلك بمعاملة بيع على أراضي مسلية حوض رقم 8 قطعة رقم 51
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  
احمد ناجي نافع أبو الرب زريفة ناجي نافع أبو الرب  

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 6709/ج/2018
التاريخ: 2018/9/2

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد احمد ناجي نافع أبو الرب 
وذل���ك بصفة وكيال عاما بموجب الوكالة العامة رقم س���جل 1944 صفحة 2018/10 تاريخ 

2018/8/28
الصادرة من كاتب عدل سفارة فلسطين/ عمان

وذلك بمعاملة بيع على أراضي 
قباطية حوض رقم 30 قطعة رقم 37
قباطية حوض رقم 5 قطعة رقم 17
قباطية حوض رقم 26 قطعة رقم 2

قباطية حوض رقم 14 قطعة رقم 32
قباطية حوض رقم 54 قطعة رقم 157
قباطية حوض رقم 26 قطعة رقم 26

فمن ل���ه أي اعتراض عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  
احمد ناجي نافع أبو الرب زريفة ناجي نافع أبو الرب  

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 6707/ج/2018
التاريخ: 2018/9/2

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد احمد ناجي نافع أبو الرب 
وذلك بصفة وكيال عاما بموجب الوكالة العامة رقم س���جل 1944 صفحة 2018/10 تاريخ 

2018/8/28
الصادرة من كاتب عدل سفارة فلسطين/ عمان

وذلك بمعاملة بيع على أراضي 
39 جنين حوض رقم 20071 

جنين حوض رقم 20071 قطعة رقم 37
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عشرة أيام 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

احمد ناجي نافع أبو الرب زريفة ناجي نافع أبو الرب  
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية طولكرم
الرقم: 2018/4390
التاريخ: 2018/8/30

ورقة إخبار بالنشر
صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم

إلى المحكوم عليه: عمران وليد س���عيد حسين من عزبة الجراد، عمارة فيصل مناصرة، بجانب أبو 
الرائد الشافعي، ومجهول محل اإلقامة حاليًا.

عماًل بقرار سعادة قاضي التنفيذ بتاريخ 2018/8/29 في القضية التنفيذية 2018/4390 والتي 
موضوعها كمبيالة بقيمة 3545,5 ش���يكل شاملة للرسوم والمصاريف، فقد تقرر إعالمك حيث 
أنه وعماًل بالمادة 10 من قانون التنفيذ فقد تقرر اعالمك انه عليك أن تقوم خالل خمس���ة عشر 
يوم���ا من تاريخ تبلغك بتنفيذ مضم���ون القرار و/أو أداء الدين إلى المحكوم لها ش���ركة النهاد 
للمفروش���ات والس���تائر م.خ.م، وإذا لم تقم بتنفيذ مضمون القرار أو لم تقم بالمراجعة فتضطر 

دائرة التنفيذ إلى مباشرة اإلجراءات القانونية بحقك.
تحريرًا في 2018/8/30

مأمور التنفيذ

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 3758/ج/2018
التاريخ: 2018/9/3

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد/ "وسيم "محمد ياسر" 
أمين حبيبه وذلك بصفة وكيال عاما بموجب الوكالة العامة رقم 1472/2015/13273 عدل 

نابلس بتاريخ 2015/8/25
بمعاملة بيع القطعة 46+47 من الحوض 15 من أراضي بيت امرين.

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
اسم الموكل )المالك(   الوكيل

وسيم "محمد ياسر" أمين حبيبه منال "محمد عدنان" محمد أبو زنط 
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل االراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله

رقم الملف : 3014/ج/2018
التاريخ: 2018/8/30

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي رام الله الس���يد عبد الله محمود عبد الله عائدة 
بواس���طة الوكيل الدوري مصعب عواد صالح عبي���د أو ليالي يعقوب احمد صدقة بموجب 

الوكالة الدورية رقم 2018/15801 بتاريخ 2018/8/13 عدل رام الله
الصادرة من كاتب عدل رام  الله 

وذلك بمعاملة بيع على أراضي 
رام الله حوض رقم 10 قطعة رقم 764
رام الله حوض رقم 10 قطعة رقم 761
رام الله حوض رقم 10 قطعة رقم 760
رام الله حوض رقم 10 قطعة رقم 762
رام الله حوض رقم 10 قطعة رقم 763 

فم���ن له اعتراض عل���ى ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.
اسم الموكل )المالك(       اسم الوكيل

عبد الله محمود عبد الله عائدة    مصعب عواد صالح عبيد أو ليالي يعقوب أحمد صدقة
دائرة األراضي رام الله

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية الخليل
الرقم: 2018/2122
التاريخ: 2018/8/9

ورقة إخطار تنفيذي صادرة عن دائرة تنفيذ الخليل في القضية 
التنفيذية 2018/2122 التبليغ بالنشر

إلى المحكوم عليها: ش���ركة الشروق لعلب الكرتون � ممثلها عبد المطلب عبد الجليل عبد المطلب 
قفيشة/ ومجهولة المكان حاليًا.

ليكن معلوم���ًا لديكم انه وبتاريخ 18/4/15 قام المحكوم له: يوس���ف عبد الغفار محمد الحرباوي 
بواسطة وكيله المحامي هاني احمد شاهين بطرح مطالبة مالية بقيمة 23040 شيكل وذلك بدل 

مطالبة بحقوق عمالية لدى دائرة التنفيذ بموجب القضية التنفيذية المرقومة أعاله.
ل���ذا يتوجب عليك مراجعة دائرة تنفيذ الخليل أو من تنيبه عنك في ظرف أس���بوعين اعتبارًا من 
تاريخ نش���ر هذا اإلخطار وبخالف ذلك س���تقوم دائرة التنفيذ باتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 

بحقك حسب األصول.
مأمور التنفيذ 
محكمة بداية الخليل

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة

محكمة نابلس الجنوبية الشرعية / حوارة
الرقم: 145/66/51
التاريخ: 1439/12/22هـ
وفق: 2018/9/2م

إعالن تبليغ/ حجة إقرار بطالق بائن

إلى المدعوة/ راوية رياحي ـ ألمانيا وسكانها.
أبلغك بأن زوجك/ الداخل بك بصحيح العقد الش���رعي موس���ى غسان إبراهيم اقرع من 
قبالن وس���كانها قد قام بتس���جيل حجة إقرار بزوجية ونس���ب وط���الق بائن لدى هذه 
المحكم���ة تح���ت رق���م 145/66/51 تاري���خ 2018/9/2م وبموجبها قد أق���ر أنه وبتاريخ 
2018/5/9م ق���د تم الطالق البائ���ن بينكما بموجب حكم طالق قطع���ي وبات صادر عن 
محكم���ة بون االبتدائية في ألمانيا واكتس���ب الصيغة القطعي���ة وبات مبرمًا ال يقبل به 
الطعن بتاريخ 2018/6/26م والمصدق من قبل بعثة فلس���طين في برلين/ ألمانيا بتاريخ 
2018/7/24م وأن عليك العدة الش���رعية اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم في 2018/5/9م 
وأنِك ال تحلين له إاّل بعقد ومهر جديدين ما لم تكوني مسبوقة منه بطلقتين وعليه صار 

تبليغك ذلك حسب األصول تحريرًا في 1439/12/22ه� وفق 2018/9/2م.
قاضي محكمة نابلس الشرعية الجنوبية

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

مجلس التنظيم األعلى
الرقم: 1/9/ 3086
التاريخ: 2018/8/15

إعالن

صادر عن مجلس التنظيم األعلى
بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارعين بعرض 20م، 8م مع مدور واقتطاع مباني 

عامة لغاية اإلفراز على القطعة رقم 7 حوض رقم 63 � طلوزة/ محافظة نابلس
قرر مجلس التنظيم األعلى بجلس���ته رقم 2018/6 بتاريخ 2018/8/6م بموجب القرار رقم 
141 الموافقة على وضع المش���روع موضع التنفي���ذ والمتعلق بالقطعة رقم 7 في حوض 
رقم 63 من أراضي طلوزة، وذلك حسب المخططات المودعة في مقر الحكم المحلي/ نابلس 

وفي مقر مجلس قروي طلوزة.
ويعتب���ر مخطط التنظيم نافذًا بع���د مضي 15 يومًا من تاريخ نش���ر اإلعالن في الجريدة 
الرس���مية وجريدتين محليتين، وذلك استنادا للمادة 26 من قانون تنظيم المدن والقرى 

واألبنية رقم 79 لسنة 1966م.
حسين األعرج
وزير الحكم المحلي
رئيس مجلس التنظيم األعلى

ع مذكرة 
ّ

"الجامعية التطبيقية" توق
لتقديم منح لطلبتها المتفوقين

عـــت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية مذكرة 
ّ
غزة - "األيام": وق

تفاهم مع مؤسسةReach Education Fund، وذلك لتوفير مجموعة 
من المنح الدراسية للطلبة المتفوقين من خريجي الثانوية العامة.

وحضر التوقيع، بحســـب بيان صدر عن الجامعـــة، أمس، الدكتور 
رفعت رستم رئيس الكلية، ومحمد أبو زايدة مدير مكتب المؤسسة 
فـــي فلســـطين، والدكتور تامـــر شـــتيوي نائب الرئيس لشـــؤون 
التخطيط والعالقـــات الخارجية، وأحمد زكي كردية مســـاعد نائب 
الرئيس لشؤون التخطيط والعالقات الخارجية، وعدد من المسؤولين 

في الكلية.
وشكر رستم المؤسســـة على جهودها في خدمة طلبة الجامعات 
الفلســـطينيين ودعمهم في إكمال دراســـتهم الجامعية وتنمية 
مهاراتهم المختلفة، معربًا عن أمله باستمرارية التعاون والشراكة 

اإلستراتيجية بما يثمر في توسيع نطاق الخدمات المقدمة.
من جانبه، قال أبو زايدة: "نســـعى من خـــالل المنح التي تقدمها 

المؤسسة إلى مرافقة الطالب وتأمين أقساط رسومه الجامعية طيلة 
فترة دراســـة البكالوريوس والماجســـتير والدكتـــوراه أيضًا، عالوة 
على إشـــراكه في مجموعة من الرحالت العلميـــة النوعية بالواليات 
المتحـــدة األميركية التي تهدف إلى فتـــح األفق أمام الطلبة ونقل 
رســـالة التعليم في قطـــاع غزة إلـــى العالم الخارجـــي"، معربًا عن 
ســـعادته بالشـــراكة مع الكلية الجامعية وأمله بأنـــه يكون لها ما 

بعدها من أوجه التعاون.
يشـــار إلى أن المنحة تشـــمل جميع التخصصات للمتميزين من 
طلبـــة الثانوية العامة وطلبـــة البكالوريوس، الذيـــن ال يزالون على 
مقاعد الدراســـة، حيث يتم اختيار الطلبة المستفيدين منها وفق 
مجموعـــة من المعايير التـــي تحددها المؤسســـة، وبإمكان الطلبة 
المستفيدين منها الحصول على تغطية لرسومهم الجامعية طيلة 
فترة البكالوريوس، شـــريطة الحفاظ علـــى معدالت مرتفعة فصليًا، 
إضافة إلى تغطية الرسوم الخاصة بدراسة الماجستير والدكتوراه.

»أكاديمية القدس للعدل« تخّرج الدفعة األولى 
من البرنامج التدريبي في التقاضي الدولي

القـــدس - "األيام": أنهـــت أكاديمية 

القدس للعدل الدولي البرنامج التدريبي 

األول مـــن نوعه فـــي فلســـطين، بمجال 

التقاضـــي الدولي أمام محكمة الجنايات 

الدولية، وذلك بإشراف ومشاركة المدعي 

العام الســـابق للمحكمة "لويس مورينو 

المختصين  من  وبمســـاهمات  أوكامبو"، 

في المجال من أكاديميي جامعة القدس 

وخارجهـــا ومجموعـــة مـــن العاملين في 

ملـــف الجنايات الدولية على المســـتوى 

الوطني.

وشـــارك فـــي التدريب، الذي اســـتمر 

ســـتة أيام، بواقع خمس ســـاعات يوميًا، 

مجموعة من أعضاء النيابة العامة ووزارة 

الخارجية، إضافة إلى خمســـة عشر طالبًا 

من جامعة القدس.

وشمل التدريب، بحسب بيان صدر عن 

الجامعة، أمس، شـــقًا نظريًا اســـتعرض 

القانونيـــة  الجوانـــب  مـــن  مجموعـــة 

والفقهيـــة واإلجرائيـــة التـــي تتســـم 

 إلـــى مجموعـــة من 
ً
بالتعقيـــد، إضافـــة

التمارين العملية الواقعية التي تهدف 

لبناء القـــدرات العملية بمجال التقاضي 

جانب من حفل التخريج.

مجلس قطري "القدس المفتوحة" يطالب باعتمادات 
جديدة في البكالوريوس والدراسات العليا

رام اللــــه - "األيام": طالــــب المجلس القطري - اتحاد مجالــــس الطلبة في جامعة القدس 
المفتوحة وحركة الشبيبة الطالبية ونقابة العاملين والمكتب الحركي في الجامعة - وزارة 
التربية والتعليم العالي بإنصاف الجامعة بنيل حقوقها كافة أسوة بالجامعات الشقيقة.

جــــاء ذلك في اجتماع مشــــترك عقدته تلــــك األطر في فروع الجامعــــة بالضفة والقطاع 
والقدس الشريف، أمس، في مدينة رام الله.

وأكــــد المجتمعون، بحســــب بيــــان صدر في ختــــام االجتماع، على حــــق جامعة القدس 
المفتوحة في الحصول علــــى اعتمادات جديدة بمجالي البكالوريوس والدراســــات العليا 
وفقًا لإلنجــــازات األكاديمية والعلمية التي حققتها على المســــتويات المحلية والعربية 

والدولية.
وبّيــــن المجتمعون أنهــــم حريصون على األنظمــــة والقوانين المعمــــول بها في الوطن 
فلســــطين، وكل مــــا يطلبونه هو نيل حقوقهم التي تقدموا بها لــــوزارة التربية والتعليم 

العالي.
وأكدت األطر الحركية والنقابية والطالبية في الجامعة على أنها ســــتبذل كل جهودها 
للحصول على حقوق الجامعة بما يضمن اســــتمرارها منارة تؤدي رســــالتها وفقًا لما أراده 

الشهيد الخالد ياسر عرفات. 
ل المجتمعون خلية أزمة لمتابعة هذه القضية مع كل الجهات القيادية والمسؤولة 

ّ
وشك

في الوطن.

أمام المحكمة، بما يســـتلزم فهم وسائل 

دعم الملف الفلســـطيني أمام المحكمة 

وغيرها من المنابر القانونية الدولية.

وأشـــار رئيس جامعة القـــدس د. عماد 

أبو كشـــك إلـــى أن فكرة تأســـيس هذا 

المعهد جاءت استجابة لحاجة فلسطين 

الماسة لتأهيل كادر متخصص في مجال 

الجنايـــات الدولية، وأســـس المحاكمات 

أمـــام محكمـــة الجنايات الدوليـــة، التي 

باتـــت فلســـطين عضـــوًا فيهـــا، وتنظر 

المحكمـــة حاليًا في عـــدة ملفات تتعلق 

بقضيتها العادلة.

وفـــي كلمته، عّبر أوكامبـــو عن اعتزازه 

للتدريس  القـــدس  فـــي جامعة  بالعمل 

القانونـــي  المجـــال  بهـــذا  والتدريـــب 

الحساس، مشـــيدًا بالمستوى األكاديمي 

والعلمـــي الذي تتمتع به جامعة القدس، 

مؤكدًا أن هذا المعهد ســـيكون من أهم 

المعاهد على مســـتوى العالم في مجال 

الجنايات الدولية.

"حماس" تختطــف كادرين من "فتح" في غزة
غزة - وفا: اختطف عناصر من "حماس"، أمس، كادرين من حركة "فتح" 

في غزة، وجباليا.

وأوضحـــت مصادر محليـــة، أن عناصر من "حمـــاس" اختطفوا العميد 

هشـــام أبو هاني، والعقيد أبو شـــفيق أبو ســـعدة ونقلتهما إلى جهة 

مجهولة.

الشرطة: رمي النفايات من المركبات 
مخالفة يعاقب عليها القانون

رام الله - "األيام": أصدر مدير عام الشـــرطة اللواء حازم عطا الله، أمس، 

قرارًا يقضي بتفعيل مخالفة رمـــي النفايات من المركبات، وفقًا للمادة 

177 من الالئحة التنفيذية للعام 2005 وقيمتها 150 شيكاًل.

وأكد الناطق اإلعالمي باسم الشرطة العقيد لؤي إرزيقات، أن تعليمات 

اللواء جـــاءت ضمن الخطـــة المرورية التي تهدف لحمايـــة المواطنين 

من الحوادث نتيجـــة التجاوزات المرورية، ويأتـــي تفعيل مخالفة رمي 

النفايات مـــن المركبات، ضمن الخطة التي بدأت قبل يومين لتشـــديد 

المراقبة المرورية علـــى كافة المخالفات، من ضمنها حزام األمان والتي 

تساهم في رفعة وتطوير ثقافة المجتمع.

وناشدت الشـــرطة المواطنين، خاصة السائقين، ضرورة االلتزام تحت 

طائلة المسؤولية القانونية.

"الدفاع المدني": تحويل ملف حضانة 
بطولكرم للنيابة وإخطار 75 منشأة

رام الله - "األيام": حّولت إدارة الوقاية والسالمة العامة بالدفاع المدني، 

أمـــس، ملف حضانـــة بطولكرم للنيابـــة العامة، وأخطرت 75 منشـــأه في 

ســـلفيت ونابلس والقدس وقلقيلية وطولكرم، لعـــدم تطبيقها إجراءات 

الوقاية والسالمة فيها.

جـــاء ذلك خالل جـــوالت تفقدية نفذتها إدارة الوقايـــة، أمس، في عدة 

محافظات.

وأصدرت إدارة الوقاية والسالمة العامة 36 تصريحًا لعدد من المنشآت 

والحرف والمشاغل المختلفة بعد تأكيد تطبيقها وتوفير إجراءات الوقاية 

والسالمة فيها واســـتكمال كافة الشروط خالل تنفيذ 212 جولة ميدانية، 

وفحصت 44 مصعدًا كهربائيًا، بينما أغلقت مصعدين الفتقارهما شـــروط 

الوقاية والسالمة.

رفح: استمرار عودة الحجاج واستئناف
العمل في المعبر اعتبارًا من غٍد

رفـــح - محمـــد الجمل: عادت دفعـــات جديدة من حجـــاج بيت الله 

الحرام إلـــى قطاع غزة من خـــالل معبر رفح الحدودي خالل ســـاعات 

فجر وصباح أمس، بعد احتجاز ســـاعات طويلـــة، على حواجز الجيش 

المصري أو خارج بوابة المعبر.

وشـــوهد العشـــرات من ذوي الحجاج يقفون خارج المعبر ساعات 

طويلة بانتظار وصول ذويهم. 

ووفقا لما أكدته مصادر مطلعة في المعبر، فإن الجانب المصري أعلن 

عن اســــتمرار فتح المعبر أمام الحجاج فقط حتى مساء اليوم الثالثاء، 

وأكد استمرار تأمين وصول الحجاج من مطار القاهرة حتى المعبر.

وبدأت دفعات الحجاج بالعودة للقطاع يوم الســـبت الماضي، ومن 

المتوقـــع أن تتواصل عودتهم حتى ســـاعات مســـاء اليوم الثالثاء، 

حيث ســـيكون وصولهم القطاع على دفعات، وفـــق رحالت الطيران 

المقررة، ويتم تجميـــع المئات منهم في مطار القاهرة الدولي، ومن 

ثم االنطالق في قافلة تضم عددا مـــن الحافالت إلى المعبر، لتتولى 

قـــوات من الجيش المصـــري تأمين عملية اجتيازهم لصحراء شـــبه 

جزيرة ســـيناء، والتي تشهد أوضاعًا متوترة، وصوال لمعبر رفح، ومن 

ثم إلى قطاع غزة.

وكانت مصادر في معبر رفح أكدت اســـتكمال كافة االستعدادات 

الستقبال الحجاج، وضمان تسريع إجراءات عودتهم للقطاع من خالل 

المعبر وتوفير حافالت خاصة تقلهم من داخل المعبر.

إلى ذلك، أعلنت الســـلطات المصرية عن عـــودة العمل في المعبر 

وفـــق النظام المتعارف عليـــه قبل عودة الحجـــاج، اعتبارا من صباح 

غد األربعاء، على أن يســـمح للمرضى واألجانب والحاالت اإلنســـانية 

الطارئة بمغادرة القطاع، ويسمح لكافة الراغبين بالعودة للقطاع.

وطالبت هيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية المسافرين 

بمتابعة الكشـــوفات التي سيتم نشـــرها لمواعيد السفر واألشخاص 

الذين سيسمح لهم بالمغادرة وفق الدور والنظام المعروف.

وكانت الســـلطات المصرية فتحت المعبر بصـــورة جزئية اعتبارًا 

من أواســـط أيار الماضي، لكنها خصصت بعض األيام لســـفر وعودة 

الحجاج فقط.


