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دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 7226/ج/2018
التاريخ: 2018/9/18

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد عالء رشاد محمود عبيد وذلك 

بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم س 2018/66 ص1956 تاريخ 2018/9/16
الصادرة من كاتب عدل سفارة فلسطين عمان

وذلك بمعاملة بيع على اراضي عجة حوض رقم 7 قطعة رقم 51
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 الوكيل اسم الموكل )المالك(  
عالء رشاد محمود عبيد عبد السالم عايد سليم السليمان 

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين
رقم الملف: 7237/ج/2018
التاريخ: 2018/9/18

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد عبادة هاني خالد لبدي 
بصفت���ي وكيال ع���ن خالد فايز خالد اللب���دي بموجب الوكالة الخاص���ة رقم س 2018/74 

ص1924 تاريخ 2018/7/24
بيع كامل الحصص

الصادرة من كاتب عدل سفارة فلسطين عمان
وذلك بمعاملة بيع على اراضي اليامون حوض رقم 24 قطعة رقم 123

فم���ن له اعت���راض على 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 الوكيل اسم الموكل )المالك(  

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة

محكمة بير زيت الشرعية

إعالن بيع بالمزاد العلني لحصص محجور عليها في قطعة ارض 
صادر عن محكمة بيرزيت الشرعية

بناء عل���ى االس���تدعاء المقدم الينا م���ن المس���تدعي محمد احمد توفيق س���ليمان 

من دير الس���ودان ويحم���ل هوية رق���م 949588974 بصفته الوصي الش���رعي على 

ش���قيقته المحجور عليها سمر احمد توفيق س���لمان بموجب اعالم حكم في الدعوى 

أس���اس 2017/228 وموضوعه حجر للتخلف العقلي ص���ادر عن هذه المحكمة بتاريخ 

2018/1/9م والذي يحمل الرقم 5/148/81 والمصدق اس���تئنافًا بالقرار رقم 2018/49 

تاري���خ 2018/2/15م والمؤيد بقرار المحكمة العليا الش���رعية رق���م 2018/38 تاريخ 

2018/3/19م ال���ذي يطلب االذن له ببيع حصص المحجور عليها س���مر المذكورة في 

قطع���ة األرض رقم 77 حوض 2 المس���ماة راس الفضي البالغة مس���احتها االجمالية 

4000م2 وتملك المحجور عليها س���مر المذكورة فيها ما مقداره 43م2 من المس���احة 

الكلي���ة وعليه فقد تق���رر تعيين يوم الخمي���س الموافق 2018/9/27م الس���اعة 11 

صباح���ًا موعدًا إلجراء المزاد العلني الذي س���يعقد على رقب���ة األرض الموصوفة أعاله 

فمن يرغب بالش���راء التواجد في الزمان والمكان المحددين علمًا أن هذا البيع موقوف 

النفاذ على موافقة س���ماحة قاضي القضاة حس���ب األصول تحريرًا في 1440/1/7ه� 

وفق 2018/9/17م.
قاضي بير زيت الشرعي

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 7209/ج/2018
التاريخ: 2018/9/18

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة محمد تيسير إبراهيم 
ج���رادات وذلك بصفة وكيال عن صابرين محيي إبراهيم جرادات بموجب الوكالة الخاصة 

رقم س 2018/68 ص1945 تاريخ 2018/8/29
بيع كامل الحصص

الصادرة من كاتب عدل سفارة فلسطين عمان
وذلك بمعاملة بيع على اراضي اليامون حوض رقم 16 قطعة رقم 6

فم���ن 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 الوكيل اسم الموكل )المالك(  

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 7203/ج/2018
التاريخ: 2018/9/18

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة بهاء عبد الله لطفي عواد 
وذل���ك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 9735/2018/441 تاريخ 2018/9/17 
بهاء عبد الله لطفي عواد بصفتي وكيال عن: زيد حس���ن مصطفى زيد + هش���ام + غس���ان 
أبناء أسعد شامي شامي المعطوفة على الخاصة 440/2018/7796 عدل جنين 2018/7/29

بيع الحصص حسب الدورية
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على اراضي يعبد حوض رقم 14 قطعة رقم 3
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 الوكيل اسم الموكل )المالك(  
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية نابلس
دائرة التنفيذ

الرقم: 2018/6535
التاريخ: 2018/9/13

ورقة إخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس
بالدعوى التنفيذية رقم 2018/6535

إلى المحكوم عليه: 1. منى محمود علي الحجي 2. هيام قاس���م احمد ناصر 3. محمود علي محمود 
الحجي 4. فارس علي محمود الحجي 5. س���ارة علي محمود الحجي 6. عائش���ة علي محمود الحجي 

برقة قرب المسجد ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
يجب عليك أن تؤدي في ظرف اسبوعين اعتبارا من تاريخ تبلغك ورقة االخبار التنفيذي هذه في 
ه���ذا العدد بالقرار المنفذ الصادر في القضية التنفيذي���ة رقم 2018/6535 دائرة تنفيذ نابلس 
وموضوعها ازالة ش���يوع بموجب ق���رار محكمة صلح نابلس رق���م 2017/875 بتاريخ 2018/1/16 
لصالح المحكوم له: 1. س���امر حس���ني علي حميدان 2. محمد عبد الله عبد الحميد اسماعيل، وإذا 

انقضت هذه المدة فستضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم حسب األصول والقانون بحقك.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ جنين

حسني محمود حسني فرح
ميثلون ـ شارع عكا

نعلمكم انه بتاريخ 2018/9/16  قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2018/5158
والمكونة فيما بين

المحكوم له/م: 1. شركة الهايل الخطيب للمقاوالت/ سخنين
المحكوم عليه/م: 1. حسني محمود حسني فرح/ جنين  

2. نعيم شافع محمد خضر/ جنين.
تقرر إش���عارك أنه يجب عليك أن تقوم في ظرف أس���بوعين من تاري���خ تبلغك بدفع مبلغ 7000 
ش���يقل والرسوم، قيمة شيك عدد 1 لصالح المنفذ شركة الهايل الخطيب للمقاوالت، لبيان ردك 

أو اعتراضك عليه، وبخالف ذلك ستضطر دائرة التنفيذ لمباشرة اإلجراءات التنفيذية بحقك.
مع االحترام

مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ جنين

إبراهيم محمد إبراهيم فاخوري
جنين جبع بجانب المقبرة

نعلمكم انه بتاريخ 2018/9/13 قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2018/3707
والمكونة فيما بين

المحكوم له/م: 1. لجنة أموال الزكاة مستشفى الرازي/ جنين
المحكوم عليه: 1. إبراهيم محمد إبراهيم فاخوري/ جنين

إش���عارك أنه يجب عليك أن تقوم في ظرف أس���بوعين من تاريخ تبلغ���ك بدفع مبلغ 200 دينار 
اردني والرس���وم، قيمة كمبيالة عدد 1 لصالح المنفذ لجنة أموال الزكاة مستش���فى الرازي وكيله 
األستاذ غسان عليان، لبيان ردك أو اعتراضك عليه وبخالف ذلك ستضطر دائرة التنفيذ لمباشرة 

اإلجراءات التنفيذية بحقك.
مع االحترام

مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ جنين

محمد سعود حسان خليلية
جنين جبع شارع الفوارة

نعلمكم انه بتاريخ 2018/9/13 قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2018/3678
والمكونة فيما بين

المحكوم له/م: 1. لجنة أموال الزكاة مستشفى الرازي/ جنين.
المحكوم عليه: 1. محمد سعود حسان خليلية/ جنين.

إش���عارك أنه يجب عليك أن تقوم في ظرف أس���بوعين من تاريخ تبلغ���ك بدفع مبلغ 200 دينار 
اردني والرس���وم، قيمة كمبيالة عدد 1 لصالح المنفذ لجنة أموال الزكاة مستش���فى الرازي وكيله 
األستاذ غسان عليان، لبيان ردك أو اعتراضك عليه، وبخالف ذلك ستضطر دائرة التنفيذ لمباشرة 

اإلجراءات التنفيذية بحقك.
مع االحترام

مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
الرقم: 2016/1356 مدني
التاريخ: 2018/9/9

إعالن تبليغ حكم
بالنشر صادر عن محكمة بداية رام الله

إلى المدعى عليهما: 1. ياس���ر احمد عبد الفتاح إس���ماعيل 2. شركة سهل التل لتأجير السيارات 
السياحية.

أود إعالمك بأن محكمة بداية رام الله أصدرت ضدك حكمًا في القضية المدنية رقم 2016/1356 
والمقامة عليك من المدعي: فاروق س���عيد عبد الله عواد/ رام الله بواس���طة وكيله المحامي محمد 

دحادحة وهذا نصه:

الحكم

لذلك
تقرر المحكمة إلزام المدعى عليه األول ياس���ر احمد عبد الفتاح إسماعيل والمدعى عليها الثانية 
ش���ركة سهل التل لتأجير السيارات السياحية بدفع مبلغ وقدره اثنان وتسعون الف دينار اردني 
للمدعي فاروق س���عيد عبد الله عواد باإلضافة إلى تضمين المدعى عليهما الرس���وم والمصاريف 

ومائة دينار أتعاب المحاماة.
حكمًا حضوريًا صدر وتلي علنًا باس���م الشعب العربي الفلس���طيني قاباًل لالستئناف، وأفهم في 

.2018/1/25
القاضي: هالة منصور : سيما عواد  الكاتب 

وعماًل بأح���كام المادة 193 فقرة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 
2001 يجوز لك تقديم استئناف خالل مدة ثالثين يومًا، من تاريخ تبليغك بالنشر وبعكس ذلك 

يصار باإلجراءات وفق أحكام القانون.
مع االحترام

زينب عيسى
رئيس قلم حقوق محكمة بداية رام الله

"مسار العالمية" تشارك في رام الله 
بيوم توظيفي لقطاع السياحة

رام الل���ه - "األي���ام": ش���ارك ممثل���ون ع���ن مجموع���ة 
مس���ار العالمية، في فعاليات الي���وم التوظيفي الخاص 
بقطاع الس���ياحة والذي نفذته مؤسس���ة جهود للتنمية 
المجتمعية والريفية ضمن مش���روع "الخدمات المتكاملة 
للتدريب المهني والتوظيف لش���باب القدس" والذي عقد 

في فندق السيزر بمدينة رام الله.
وش���هد الي���وم التوظيفي مش���اركة عدد م���ن مكاتب 
السياحة والس���فر، والفنادق العاملة في منطقة رام الله، 

باإلضافة إلى مؤسسات تعمل في قطاعات مختلفة.
كما حضر يوم التوظيف العشرات من الباحثين عن عمل 
لمقابلة الش���ركات والمؤسسات المش���اركة، ويأتي ذلك 
ألهمية قطاع السياحة في فلس���طين الذي يعد نهوضه 
مؤشرا لنهوض القطاع االقتصادي وعاماًل لتحسينه، ومن 
أجل تسهيل اندماج المتدربين في سوق العمل عن طريق 
تزويدهم بمجموعة من المه���ارات التقنية المتخصصة 
في مجال السياحة والفندقة تسهيال لدخولهم إلى سوق 

العمل.
وحض���ر اليوم التوظيفي 100 مت���درب ومتدربة والذين 
التحقوا بتدريب لمدة 72 ساعة ما بين المهارات الحياتية 
وصياغ���ة الس���ير الذاتية وكيفي���ة التق���دم للوظائف، 
باإلضاف���ة إل���ى موض���وع المه���ارات التقني���ة والفنية 

المتخصصة في مجال السياحة والفندقة.
وخالل اليوم التوظيفي، استعرض ممثلو شركات مسار 
آلية البرنامج التدريبي "مسارك" وتجاربهم الشخصية مع 
"مس���ارك" قبل أن ينضموا لكادر الموظفين في ش���ركات 

المجموعة، موضحين ش���قي البرنام���ج التدريبي المحلي 
والعالم���ي، والمج���االت والتخصص���ات المتنوع���ة التي 
يستقبل البرنامج خريجيها لتدريبهم وإعدادهم بشكل 
يؤهلهم للدخول والمنافس���ة في سوق العمل، مسلطين 
الض���وء عل���ى دور مدينة روابي في دعم قطاع الس���ياحة 
والخدم���ات، والتي أصبحت مقصدا س���ياحيا من مختلف 

دول العالم.
وقالت زينة أبو س���تة من ش���ركة صحتين، وهي الشركة 
الت���ي تدير عددا م���ن المطاعم والمراف���ق الترفيهية في 
مدينة روابي، "إن برنامج مس���ارك التدريبي يؤهل الطالب 
للدخول في س���وق العمل من خ���الل دمجه مع طاقم العمل 
ومعاملت���ه على أن���ه موظف وليس متدرب���ا، وبالتالي يتم 
إعط���اؤه المس���ؤوليات والمه���ام التي ُيس���أل عنها مثل 
الموظف، وهذا يساعده على بذل المجهود لإلنجاز الذي هو 
الوسيلة األفضل للتعلم، فليس مهما عدد الصعوبات التي 
م 

ّ
س���يتعرض لها فهناك من يس���اعده لكن األهم أن يتعل

كيف يحّولها من صعوبات إلى تحّديات ثم يجتازها".
يش���ار إلى أن برنامج "مس���ارك" عبارة ع���ن مجموعة من 
برامج التدري���ب العملي الموجه لكل من الخريجين الجدد 
وطالب الجامعات والمعاهد الفلس���طينية والعالمية من 
مختل���ف التخصصات، حيث يعم���ل البرنامج على تأهيل 
الطال���ب/ الخريج م���ن خالل إكس���ابه الخب���رات العملية 
والمهنية الالزمة والتي تؤهله لالندماج في سوق العمل 
الفلس���طينية والعالمية، وينقس���م برنامج مس���ارك الى 

قسمين: مسارك المحلي ومسارك العالمي.

لقطة من اليوم التوظيفي.

بلديتا الخليل ومكاسر االندونيسية 
توقعان اتفاقية توأمة

شبكة "ديار" تختتم ورشات
تدريبية حول الضغط والمناصرة

بيت لحم – حسن عبد الجواد: اختتمت شبكة ديار المدنية الثقافية التابعة 
لمجموعة ديار في بيت لحم ورشات العمل لبرنامجها التدريبي السنوي للشباب 
الفلسطيني، والذي تمحور في هذا العام حول حمالت الضغط والمناصرة، الذي 

ضم ما يقارب ال��� ٩0 شابًا وشابة من مختلف المناطق والمحافظات.
وتناول التدريب والذي استمر عامًا كاماًل عدة مواضيع منها مفهوم الضغط 
والمناصرة والتعرف الى كيفية بناء حمالت شبابية، باالضافة الى التعرف الى 
قضايا مختلفة تهم الشباب والمجتمع الفلسطيني على حد سواء بما في ذلك 

مواضيع بيئية وجندرية.
وتضم���ن البرنامج التدريب���ي أيضًا التصويت على حملة ح���ول "تفعيل دور 
المراك���ز الثقافية في فلس���طين"، بناء على رغبة اعضاء ش���بكة ديار المدنية 
الثقافية كتحقي���ق ما تدربوا عليه خالل العام عل���ى أرض الواقع، حيث قامت 
كل مجموع���ة بوضع عدة نش���اطات للحملة ضمن مب���ادرات عدة، تهدف هذه 
المبادرات للتعاون مع عدة مراكز وتنفيذ ورش عمل من خاللها وتفعيل دورها 

في إطار بناء وتنمية المجتمع.

اجتماع في "تربية بيت لحم" 
يناقش قضايا تربوية 

بيت لحم – "األيام": بحث مدير تربية بيت لحم سامي مرّوة مع رؤساء األقسام  
ف���ي المديرية، العديد م���ن القضايا التربوية التي تصب ف���ي صالح العملية 

التعليمية. 
وش���دد مروة على ضرورة متابعة المدارس ميدانيًا من قبل رؤس���اء األقسام 
والموظفين بش���كل يومي ومتابعة مالحظاتهم وخاص���ة مدارس الذكور فيما 
يتعلق بتنفيذ خطة لس���د الفجوة في التحصيل الدراس���ي مقارنة مع مدارس 

اإلناث.
كما ش���دد مرّوة على ضرورة متابعة وتعزيز م���دارس التعلم الذكي وزيادة 

عددها ومتابعة برنامج النشاط الحر في المدارس التي تطبق البرنامج.

تكريم طلبة اإلنجاز من أبناء منتسبي 
األجهزة األمنية في قلقيلية

قلقيلي���ة - "األيام": نظمت هيئة التوجيه السياس���ي والوطني، أمس، حفل 
تكريم للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة "االنجاز" من أبناء منتسبي 
المؤسس���ة األمني���ة، وذلك في قاعة الش���هيد أبو علي إياد ف���ي دار محافظة 

قلقيلية.
وش���ارك في االحتفال المحافظ اللواء رافع رواجب���ة، ونائب المحافظ العميد 
حس���ام أبو حمدة، والعقيد خالد المدني مدير التوجيه السياس���ي ومصطفى 

أبو صالح ممثال عن بلدية قلقيلية، وفعاليات رسمية وشعبية من المحافظة.
وأكد المحافظ أنه بالنجاح واإلبداع والتميز نستطيع أن نفشل كافة المؤامرات 
الهادفة إلى تصفية القضية الفلس���طينية، الفتا إلى أن الشعب الفلسطيني 
مس���تمر في نضاله ولن يقبل بأي ضغوط مهما كان���ت وفي مقدمتها تغيير 

المناهج الفلسطينية.
ب���دوره هنأ العقيد المدني الطلبة وذويهم، مؤك���دا أهمية العلم والتعليم، 
وق���ال: "نحن اليوم أحوج ما نكون إلى العلم والعلم���اء، خاصة وان معركتنا مع 
االحت���الل معرك���ة علم وثقافة وصراع فك���ري وثقافي"، داعي���ا الخريجين إلى 

الحرص على الثقافة الوطنية والحذر من سرقة التراث والهوية.
وشكرت الطالبة بلقيس الشوبكي القائمين على الحفل، مؤكدة أهمية العلم 

رام الله : "القدس المفتوحة" و"الحلم الفلسطيني" 
تفتتحان مشروع إعداد القيادات الشابة

حرك���ة فتح التي ش���كلت نموذًجا في 
الوطني،  واالحتي���اج  الوطن���ي  الفهم 
ول���م تتبّن أي���ة أيديولوجي���ة فكرية 
يميني���ة أو يس���ارية، ألنه���ا ت���درك 
التكوين الفطري للشعب الفلسطيني 
على األرض، فكانت للكل الفلسطيني 

وطنية بامتياز.
وشدد نائب رئيس المخابرات العامة 
اللواء عزام زكارنة على أن هذه الندوات 
تسهم في توعية الشباب وحمايتهم 
من الس���قوط في ش���رك المحتل الذي 
يس���عى لتجنيدهم، ثم التخلص من 
مس���اعيه الرامية لإليقاع بهم والعمل 
لصالحه، "فالشباب هم من سيقودون 

المشروع الوطني الفلسطيني".
وأكد رئيس لجن���ة إعداد الكادر في 
لجنة التعبئ���ة الفكرية د. بكر أبو بكر 
أن ما سيشمله النش���اط من فعاليات 
مختلفة يؤكد أننا نس���تطيع أن نطور 
ف���ي ذات الك���وادر بالقض���اء على كل 
ن���وازع الس���لبية في الداخ���ل، وبذلك 
نح���ن بحاجة لتطوير ال���كادر النقابي 

الجامعي ليصبح شخصية مميزة.
الحل���م كمال  وبين مدير مؤسس���ة 
ا، 

ً
طقاطقة أن الدورة تضم 80 مش���ارك

وتأتي في س���ياق رفع ق���درات كوادر 
حركة الش���بيبة في الجامعات، إضافة 
والتطوعية  التنظيمية  المبادرات  إلى 
التي تساعد على االرتقاء بواقع العمل 
النقابي والتنظيمي داخل المحافظات 
وف���ي الجامعات بش���كل خ���اص، عبر 

تالم���س  الت���ي  القضاي���ا  مناقش���ة 
احتياجنا الفلسطيني".

من جانب���ه، قال د. محمد ش���اهين، 
ممثل مس���اعد رئيس جامعة القدس 
المفتوح���ة لش���ؤون الطلب���ة، إن هذا 
النشاط جزء من األنشطة التي تنفذها 
الجامعة من خالل عمادة شؤون الطلبة 
ومجل���س الطلب���ة القط���ري والكت���ل 
الطالبية، لتطوير معارف طلبتنا بشكل 
عام وقيادات الحركة الطالبية بش���كل 
خ���اص، باعتب���ار أن جامع���ة القدس 
المفتوحة تتحمل المس���ؤولية األكبر، 
بصفته���ا جامع���ة منظم���ة التحرير، 
كما تس���عى لتطوير معارف الش���باب 
بعامة وتطوير عم���ل الحركة الطالبية 

الفلسطينية بوجه عام.
إل���ى ذل���ك، ق���ال س���كرتير حركة 
الثوري،  المجل���س  وعض���و  الش���بيبة 
حسن فرج "إننا في بداية عام دراسي 
جديد وقد التحق أكث���ر من )50( ألف 
طالب بمؤسس���ات التعليم العالي في 
المحافظ���ات الش���مالية والجنوبي���ة، 
وهذا يلق���ي على عاتقنا مس���ؤوليات 
جساًما في تس���جيل عمليات االلتحاق 
الطلب���ة في  بالجامع���ات، ومس���اعدة 
حل مش���اكلهم، فإنهم صمام األمان 
للحالة الوطنية الفلسطينية، والحركة 
الطالبي���ة ه���ي أم ركائ���ز قضيتن���ا 
الفلس���طينية وقلبها حركة الش���بيبة 
الطالبية الت���ي تعّد قلب فتح النابض 

وربيعها المتجدد".

متحدثون في افتتاح المشروع.

رام الله - "األيام": افتتحت مؤسسة 
مع  بالش���راكة  الفلس���طيني،  الحل���م 
جامعة الق���دس المفتوحة، وبالتعاون 
م���ع حركة فت���ح، أمس، ف���ي رام الله، 
مش���روع إعداد القيادات الش���ابة في 
إط���ار العمل النقاب���ي الجامعي )دورة 
الش���هيد هاي���ل عب���د الحمي���د "أبو 

الهول"(.
وق���ال عب���اس زك���ي عض���و اللجنة 
المركزي���ة لحرك���ة فتح، إن الش���باب 
هم الرصي���د االحتياطي للوطن، فبناء 
اإلنس���ان ه���و أس���اس عملن���ا، وهذا 
المش���روع جزء من بناء اإلنس���ان، وهو 
بداية لمستقبل واعد للشباب ولحركة 
فت���ح كي تع���ود ذاك النظ���ام القوي، 
وتعود منظمة التحرير عقل الش���عب 
الفلس���طيني وش���رفه متحدة بالفكر 

منسجمة باألداء.
وأكد زكي أن حركة فتح هي االس���م 
الحركي لفلسطين، وهي امتداد لقيم 
العالم وللس���الم وللحرية ولالستقالل، 
وهاي���ل عب���د الحمي���د ال���ذي تحمل 
الدورة اسمه هو قائد بارز في تاريخنا 
الفلسطيني، غادرنا وهو يحلم بالعودة 

إلى فلسطين.
الوضع السياس���ي، ق���ال زكي  وفي 
إن ما يس���مى ب�"صفقة القرن" مخطط 
الس���يطرة على  إل���ى  قديم يه���دف 
الش���عب الفلس���طيني وتحطي���م حل 
الفلسطينية، وهذا لن يتحقق  الدولة 
أم���ام وض���ع  اآلن  لالحت���الل، ونح���ن 
يظهر فيه الوج���ه الحقيقي للواليات 

المتحدة.
من جهت���ه قال أمين س���ر المجلس 
الث���وري لحركة فتح ماج���د الفتياني، 
إن الش���عب الفلسطيني خاض معركة 
كبيرة في كل الس���احات إلعادة الوعي 
الوطني للش���عب الفلسطيني وإدراك 
معنى الهوية الوطنية الفلس���طينية، 
وليكون صاحب القرار في هذه الهوية 
الوطنية، وكانت الحركة الطالبية دوًما 

هي صمام األمان في كل المراحل.
الطالبي���ة  الحرك���ة  أن  وأض���اف 
الفلس���طينية ب���دأت ف���ي ياف���ا في 
الماضي، ثم تأسس  القرن  ثالثينيات 
االتح���اد العام لطلبة فلس���طين خلف 

رام الله: االحتفال بالذكرى الـ30 إلقامة 
العالقات الدبلوماسية بين الصين وفلسطين

رام الله – س���ائد أبو فرحة: أشاد عضو اللجنة المركزية 
لحركة فت���ح، مفوضها العام للعالق���ات العربية والصين 
الشعبية عباس زكي، بالعالقات الفلسطينية –الصينية، 
داعي���ا إياه���ا والمجتمع الدول���ي بالمقابل إل���ى مواصلة 

دعمها للحقوق الوطنية.
جاء ذلك ف���ي كلمة لزكي، خالل حفل ب���رام الله، أمس، 
نظمه مكتب جمهورية الصين لدى فلس���طين، لمناسبة 
الذكرى ال� )30( إلقامة العالقات الدبلوماسية بين الصين 
وفلسطين، والعيد الوطني ال� )6٩( للجمهورية الصينية.

وأوضح أن فلس���طين تعول كثيرًا عل���ى موقف الصين 
الداعم للقضية الفلس���طينية، ال س���يما ف���ي ظل مواقف 
واجراءات اإلدارة األميركية المنحازة للجانب اإلسرائيلي.

وبي���ن أن الش���عب الفلس���طيني أح���وج ما يك���ون إلى 
تأمين الحماية له، في ظ���ل تصاعد الجرائم واالنتهاكات 

اإلسرائيلية بحقه.
ونوه فيما يتص���ل بالعالقات مع الصين، إلى أنها تعود 
إلى عقود مضت، وتحديدا إلى حقبة الستينيات من القرن 

الماضي، أي ابان انطالقة الثورة الفلسطينية المعاصرة.
وذكر أن الصي���ن كانت أول دولة منحت حصانة لمكتب 

منظمة التحرير، وكان ذلك العام 1٩65.

وأش���ار إلى حرص الرئي���س الراحل ياس���ر عرفات على 
زيارة الصين بش���كل متكرر، وتبادل اآلراء مع المسؤولين 

الصينيين.
ولفت إلى تش���بث الصين بدعم الش���عب الفلس���طيني 
وحقوق���ه، مش���يدا بمواقف الصين وقال عنه���ا بأنها لم 

تتغير.
م���ن ناحيته، أكد الس���فير الصيني ق���وه وي، عمق الصالت 
الفلسطينية –الصينية، مشيرًا إلى أن الصين ترتبط بعالقات 

خاصة واستثنائية مع الشعب الفلسطيني وقيادته.
وق���ال: إننا فخ���ورون باإلنج���ازات التنموي���ة للعالقات 
الفلسطينية –الصينية، واصفا العالقات بين الجانبين ب� 

"األخوية".
وأكد التزام بالده بمواصلة دعم الش���عب الفلس���طيني 
وحقوق���ه، إلى جانب بحث اآلف���اق الممكنة لتعزيز أواصر 

التعاون المشترك.
وتخل���ل الحف���ل، ازاحة الس���تار عن طوابع تجس���د قوة 
العالق���ات الثنائي���ة بي���ن الجانبين، إضاف���ة إلى اإلعالن 
عن الفائزين بمس���ابقة "الصين في عدس���ة وقصص عن 
الصداقة الفلس���طينية –الصينية للتصوير"، إضافة إلى 

فقرة فنية قدمتها احدى أبرز الفرق التراثية الصينية. 

ودوره في رق���ي األمم والمجتمعات، 
داعي���ة الخريجي���ن إل���ى المزيد من 
الج���د والتحصي���ل العلم���ي، ليكون 
لهم دور بارز في بناء لبنات المجتمع 

الفلسطيني.
وف���ي نهاية االحتف���ال تم تكريم 
الطلب���ة الناجحي���ن وتوزي���ع الدروع 

التقديرية والهدايا عليهم.

ع رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة اتفاقية تعاون وتوأمة 
ّ
رام الله - "األيام": وق

مع رئيس بلدية مكاسر االندونيسية محمد رمضان بوماتو في دار بلدية مكاسر.
وحضر توقيع االتفاقية بحس���ب بي���ان صدر عن البلدية في الخليل، امس، الس���فير 
الفلس���طيني في إندونيسيا زهير الش���ون، والنائب الثاني لرئيس بلدية الخليل كمال 

الزير الحسيني ورئيس قسم العالقات العامة بالل المحتسب.
وأطلع أبو س���نينة الحضور على أوضاع مدينة الخلي���ل، ثاني أقدم مدينة في العالم، 
درجت مؤخرًا على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر في اليونس���كو، داعيًا 

ُ
والت���ي أ

بوماتو لدعم عدة مش���اريع في مدينة الخليل من ش���أنها المساهمة في التنمية وبناء 
مؤسسات الدولة الفلسطينية.

بدوره، أعرب بوماتو عن س���عادته بتوقيع هذه التوأمة والشراكة، مؤكدًا حرصه على 
 وأّن 

ً
دع���م مدينة الخليل بكل الس���بل المتاحة لتعزيز صمود المواطني���ن فيها، خاصة

مدينة الخليل األكبر على مس���توى المدن الفلس���طينية، واعدًا بدراسة كافة المشاريع 
التي قدمها رئيس بلدية الخليل.

م���ن جانب آخر، قّدم أبو س���نينة ش���رحًا تفصيليًا عن مدينة الخلي���ل واألوضاع التي 
تعيشها المدينة ومواطنيها، في جامعة حسن الدين في مدينة مكاسر االندونيسية، 
وذلك بحضور رئيس اتحاد جامعات اندونيس���يا الدكت���ورة "دويا بولوبوهو" وعدد من 
الهيئة اإلدارية والتدريس���ية وطلبة الجامعة، حيث قدمت رئيس���ة الجامعة رزمة من 

المنح الدراسية لطلبة البكالوريوس والماجستير في مدينة الخليل.


