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دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 9746/ج/2018
التاريخ: 2018/12/5

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة قصي احمد حس���ن زيد 
الوكيل عن: رحمات عبد الله س���ليم الحمارشة وشعبان ضرار توفيق سليم الحمارشة وعمر 
وتهاني أبناء توفيق سليم الحمارشة وتغريد فهمي صادق عبد الله وأوس وفراس وباسل 
أبناء محمد عبد الله الحمارشة وعبد الله واحمد وتوفيق وربا ونداء وهديل أبناء خالد توفيق 
الحمارش���ة بموجب الدورية 441/2018/11371 عدل جنين 2018/10/24 المعطوفة على 
الخاصة س���جل 1855 ص2018/22 س ف عمان 2018/1/30 المعطوفة على العامة سجل 
934 ص2010/119 س ف عم���ان والعامة رقم س���جل 927 ص2010/91 والعامة س���جل 
1813 ص2017/54 س ف عم���ان والخاص���ة 1929 ص2018/72 س ف عم���ان والخاصة 
439/2018/5579 ع���دل جنين والعامة س���جل 1822 ص2017/118 س ف عمان والعامة 

رقم 7673 الصادرة عن س ف في اإلمارات العربية 
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على اراضي يعبد حوض رقم 14 قطعة رقم 3
فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة 
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
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 9708/ج/2018
التاريخ: 2018/12/5

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم أن���ه تقدم إلى دائ���رة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة ان���ا فيصل محمد 
غ���ازي إبراهيم ج���رادات بصفتي وكيال عن ناظم امين س���ليمان حس���ين بموجب العامة 
2018/906248 ص���ادرة عن المفوضية العامة لفلس���طين بكندا بتاري���خ 3 أكتوبر 2018 

المباع كامل الحصص
الصادرة من كاتب عدل كندا

وذلك بمعاملة بيع على اراضي اليامون حوض رقم 20 قطعة رقم 208

فم���ن له اعتراض عل���ى ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم الس���ير 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: 9477/ج/2018
التاريخ: 2018/11/29

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ انا نضال يوسف احمد 
أبو الرب بصفتي وكال عن فاطمة محمد ياسين كميل بموجب الخاصة 442/2018/12778 

عدل جنين بتاريخ 2018/11/28 المباع كامل الحصص بالتساوي بين المشترين
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على اراضي قباطية حوض رقم 30 قطعة رقم 19
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة 
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
دائرة تنفيذ نابلس

أنور محمود محمد أبو مسلم 
نابلس ـ روجيب

نعلمكم انه بتاريخ 2018/11/19 قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2017/8799
والمكونة فيما بين

المحكوم له/م: 1. غانم فايز قاسم احمد أبو غنيم/ نابلس.
المحكوم عليه/م: 1. أنور محمود محمد أبو مسلم/ نابلس.

يجب عليك أن تؤدي في ظرف أس���بوعين اعتبارًا من تاري���خ تبلغك ورقة اإلخطار التنفيذي هذه 
ف���ي هذا العدد بالق���رار الصادر في القضي���ة التنفيذية رقم 2017/8799 دائ���رة تنفيذ نابلس 
وموضوعها مطالبة بمبلغ 8500 ش���يقل بموجب ش���يكات لصالح المحكوم له، وإذا انقضت هذه 

المدة فستضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم حسب األصول والقانون بحقك.
مع االحترام

مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي 
دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس

رقم الملف: 5346/ج/2018
التاريخ: 2018/12/5

إعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس
يعلن للعم���وم أنه تقدم إلى دائرة األراضي نابلس الس���يد/ عمرو ربحي محمد دويكات 
وذل���ك بصفة وكيال دوري���ا بموجب الوكالة الدوري���ة رق���م 1803/2018/16203 تاريخ 
2018/10/31 المعطوفة على الوكالة العامة رقم 1627/2017/1543 عدل نابلس بتاريخ 

2017/1/31
الصادرة من كاتب عدل نابلس

وذلك بمعاملة بيع على أراضي عسكر حوض رقم 6 قطعة رقم 41
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم الس���ير بالمعاملة حس���ب األصول 

ووفقًا للقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

حنين معزوز قاس���م ش���ريم و)عن���اد وزيدان 
ووليد وعبد الس���الم وخيرية وانتيرة وفريال( 

أبناء صدقي عبد الله اليونس

عمرو ربحي محمد دويكات

ل���ؤي ومحم���د ودينا ودالي���ا ومرح أبن���اء زايد 
صدقي يونس

عمرو ربحي محمد دويكات

محمد ومعتصم ومنتصر ومعتز وبشرى أبناء 
مفيد صدقي يونس

عمرو ربحي محمد دويكات

دائرة األراضي نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية نابلس
دائرة التنفيذ

الرقم: 2018/5331
التاريخ: 2018/11/18

ورقة إخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس
بالدعوى التنفيذية 2018/5331

إلى المحكوم عليهما: معتصم روبين درويش خطيب � رام الله � البيرة مقابل شركة اوتومار بجانب 
دواجن البيرة ومجهول محل اإلقامة حاليًا.

وخليل روبين درويش خطيب �� رام الله � البيرة مقابل شركة اوتومار بجانب دواجن البيرة ومجهول 
محل اإلقامة حاليًا.

يجب عليكما أن تؤديا في ظرف أس���بوعين اعتبارًا من تاريخ تبلغكما ورقة اإلخبار التنفيذي هذه 
في هذا العدد بالقرار المنفذ الصادر في القضية التنفيذية رقم 2018/5331 دائرة تنفيذ نابلس 
وموضوعها مطالبة مالية 10000 شيقل إسرائيلي بموجب شيك لصالح المحكوم له رشيد يحيى 
رش���يد شاهين، وإذا انقضت هذه المدة فس���تضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم حسب األصول 

والقانون بحقك.
مأمور التنفيذ

تنويه 
س���قط س���هوًا في اعالن دائرة تس���جيل اراضي نابلس رق���م 5308/ج/2018 والمنش���ور يوم 
2018/12/4 ان اس���م الموكل فواز محمد حسن الياس���ين والصحيح ان اسم الموكل فواز محمد 

حسين الياسين لذا اقتضي التنويه.

دولة فلسطين
السلطة القضائية 

محكمة بداية قلقيلية
التاريخ: 2018/11/27
الرقم: 2018/3948

تبليغ اخطار تنفيذي بواسطة النشر في إحدى الصحف المحلية
إلى المحكوم عليه: ايمن وليد صالح شريم � قلقيلية � حي الظهر � ويقيم خارج البالد حاليًا.

أعلم���ك أن المحكوم له ماجد عبد الكريم احمد زيد � قلقيلية قد طرح للتنفيذ لدى دائرة تنفيذ 
قلقيلية ش���يك عدد واحد )1( مستحق األداء ويحمل توقيعك بقيمة 1000 شيقل الف شيقل 
إسرائيلي باإلضافة إلى الرسوم والمصاريف، وقد سجلت لدى دائرة تنفيذ قلقيلية تحت الرقم 
2018/3948، لذا فإنه ينبغي عليك أو من تنيب مراجعة دائرة تنفيذ قلقيلية لتسوية دينك، أو 
إلبداء اعتراضك خالل أسبوعين من تاريخ تبلغك هذا اإلشعار وإاّل سيصار إلى اتخاذ اإلجراءات 

التنفيذية بحقك حسب األصول والقانون.
تحريرًا في 2018/11/27

مأمور تنفيذ قلقيلية

دولة فلسطين
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ جنين

راضي يحيى حسين اخضور
جنين ـ عانين ـ حي الظهرة

نعلمكم انه بتاريخ 2018/11/28 قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2018/4560
والمكونة فيما بين

المحكوم له/م: 1. سهيل عارف اسعد قرام
المحك���وم عليه/م: 1. ماجد احمد علي زيد/ جنين 2. جعفر محمد علي زيد/ جنين 3. راضي يحيى 

حسن اخضور/ جنين.
تقرر إش���عارك أنه يجب عليك ان تقوم في ظرف اس���بوعين من تاريخ تبلغك بدفع مبلغ 10000 
ش���يقل، قيمة شيك 1 لصالح المنفذ سهيل عارف اس���عد قرام من جنين وكيلته المحامية شذا 
عياش، لبيان ردك أو اعتراضك عليه، وبخالف ذلك س���تضطر دائرة التنفيذ لمباش���رة اإلجراءات 

التنفيذية بحقك.
مع االحترام

مأمور التنفيذ

دولة  فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي طوباس

رقم الملف: 2840/ج/2018
التاريخ: 2018/12/5

إعالن صادر عن دائرة األراضي طوباس
يعلن للعموم أن���ه تقدم إلى دائرة األراضي طوباس الس���يد/ مهند جميل احمد دراغمة 
بصفتي وكيال دوريا عن عائشة رشيد محمد الزعبي بالوكالة الدورية 87/2011/2188 عدل 
طوباس 2011/9/8 والمعطوفة على الخاص���ة 296/2003/4317 عدل جنين 2003/6/26 

والمعطوفة على الخاصة 415/99/10264 عدل نابلس 1999/11/6
الصادرة من كاتب عدل طوباس

وذلك بمعاملة بيع على اراضي طوباس حوض رقم 21 قطعة رقم 16
فمن له أي اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمسة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

مهند جميل احمد دراغمة عائشة رشيد محمد الزعبي  
دائرة األراضي طوباس

 دولة  فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي طوباس
رقم الملف: 2810/ج/2018
التاريخ: 2018/12/4

إعالن صادر عن دائرة األراضي طوباس
يعل���ن للعموم أنه تق���دم إلى دائرة األراضي طوباس الس���يد/ حذيفة محمود موس���ى 
صوافطة بصفتي وكيل عن آمنة نافع عبد القادر صوافطة ومرفت هاش���م خالد صوافطة 
بموجب الوكالة الدورية 180/2018/2095 الصادرة عن الكاتب العدل في طوباس بتاريخ 

2018/11/29
الصادرة من كاتب عدل طوباس

وذلك بمعاملة بيع على اراضي طوباس حوض رقم 19 قطعة رقم 7
فم���ن ل���ه أي اعتراض على ذلك علي���ه التقدم باعتراض إلى دائ���رة األراضي خالل فترة 
خمسة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

آمنة نافع عبد القادر صوافطة ومرفت هاشم خالد 
صوافطة

حذيفة محمود موسى صوافطة

دائرة األراضي طوباس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح قلقيلية
الرقم: 2018/1048 حقوق
التاريخ: 2018/11/29

مذكرة دعوى بالنشر
خاصة بالمدعى عليه صادرة عن محكمة صلح قلقيلية بالدعوى رقم 2018/1048

إلى المدعى عليه: ايمن وليد صالح ش���ريم هوية رقم 850063843 من قلقيلية سابقًا ومجهول 
محل اإلقامة حاليا.

يقتضى حضورك الى محكمة صلح قلقيلية بتاريخ 2018/12/31 الس���اعة الثامنة صباحًا. للنظر 
ف���ي القضية الحقوقية رقم 2018/1048 التي أقامها عليك المدعي ماجد عبد الكريم احمد زيد 

من قلقيلية/ بواسطة وكيله المحامي عدنان زيد، موضوعها مطالبة بمبلغ 1001 شيقل.
ويمكن���ك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى وعماًل بالمادة 62 من قانون 
أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 فإن���ه يقتضى عليكم تقديم الئحة 
جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغك النش���ر وإذا لم تحضر أو ترسل وكياًل عنك 

يجري بحقك المقتضى القانوني وقد جرى تبليغك بالنشر حسب األصول.
تحريرًا في: 2018/11/29

رئيس قلم حقوق محكمة صلح قلقيلية
اياس باكير

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
الرقم: 2017/692 مدني 
التاريخ: 2018/11/27

مذكرة دعوى مدعى عليا بالنشر
صادرة عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 2017/692

إلى المدعى عليه : هاشم سليم هاشم شوبكي.
يقتضى حضورك إلى محكمة بداية رام الله يوم 2019/1/21 الس���اعة التاسعة صباحًا للنظر في 
الدعوى المدنية رقم 2017/692، التي أقامتها عليك الجهة المدعية: ش���ركة فلس���طين للتأمين 

بواسطة وكيلها المحامي نبيل مشحور، وجاء في أسباب الئحة الدعوى ما يلي:

الئحة الدعوى
1. المدعية ش���ركة تأمين مس���جلة ومرخصة في الب���الد لتعاطي أعمال التأمي���ن على أنواعها 

المختلفة.
2. تعاقدت المدعية مع المدعى عليه بتاريخ 2013/8/21 على أن منتجا تجاريا عنها للعمل على 
تسويق بوالص التأمين على أنواعه لحساب المدعية وعلى أن يكون مسؤواًل بصورة شخصية 
في مواجهة الش���ركة عن دفع األقس���اط والمبالغ التي تستحق للش���ركة عن بوالص التأمين 
الجاري إصدارها، وأن يدفع هذه األقس���اط و/أو المبالغ للشركة المدعية بدون تأخير وبانتظام 

حسبما هي آلية العمل في الشركة.
3. وفقًا للكش���ف الصادر ع���ن الدائرة المالية في الش���ركة والمرفق باعتباره ج���زءًا ال يتجزأ من 
ه���ذه الدعوى فقد ترص���د للمدعية عن فترة التعاق���د حتى تاري���خ 2017/6/20 مبلغ وقدره 
127230 مائة وسبعة وعش���رين الفا ومائتين وثالثين شيكل جديد، وتبين هذه الكشوفات 
والمرفقة والتي تعتبر جزءا ال يتجزأ منها كافة حركة الحس���اب المنوه إليه سواء فيما يتعلق 

باستحقاقات المدعية عن البوالص و/أو التسديد الذي قام به المدعى عليه.
4. طالبت المدعية المدعى عليه بتس���ديد ما هو مس���تحق في ذمته، إاّل أنه تمنع عن ذلك دونما 

مبرر أو مسوغ قانوني.
5. الصالحي���ة: الدع���وى من صالحية المحكم���ة الموقرة نظرًا لماهيته���ا وقيمتها ومكان إقامة 

المدعى عليه.
6. الطلب: لهذه األس���باب و/أو ألي س���بب آخر تراه محكمتكم الكريم���ة تلتمس المدعية تبليغ 
المدعى عليه الئحة هذه الدعوى ومرفقاتها ودعوته للمحاكمة ومحاكمته وغب اإلثبات الحكم 
بإلزامه بالمبلغ المدعى به البالغ مبلغ 127230 مائة وس���بعة وعش���رين الفا ومائتين وثالثين 
شيكل جديد تعادل مبلغ 25450 خمسة وعشرين الفا واربعمائة وخمسين دينار اردني، ومع 
إلزام���ه أيضًا بالرس���وم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية وغالء المعيش���ة من 

تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد.
ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى.

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغك بالنشر بإحدى 
الصح���ف المحلية عماًل بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 

.2001
وإذا لم تحضر أو ترسل وكياًل عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.

زينب عيسى 
رئيس قلم حقوق محكمة بداية رام الله

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح جنين
التاريخ: 2018/12/5
رقم الدعوى: 2018/100 حقوق صلح جنين

مذكرة دعوة صادرة عن محكمة صلح جنين في الدعوى الحقوقية 
رقم 2018/100 لتبليغ المدعى عليهم بالنشر

إلى المدعى عليهم: جهاد ش���حادة حس���ين عساف، حسن نعيم حس���ن أبو نعيم، هشام فايز 
الحاج حسن زكارنة، عطا محمد رفيق أبو عساف، إياد محمد رفيق أبو عساف من جنين ومجهولي 

محل اإلقامة حاليًا.
يقتضى حضوركم إلى هذه المحكمة ي���وم 2018/12/20 للنظر في الدعوى التي أقامها عليكم 
المدعي: عبد الرحمن س���مير محمد عرقاوي بواس���طة وكيله المحامي األستاذ جعفر غانم، والتي 

موضوعها إزالة شيوع.
ويمكنك���م الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى وعماًل بأحكام المادة 62 من 
قان���ون أصول المحاكم���ات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 فإنه يقتضى عليكم تقديم 
الئحة جوابية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبلغكم بالنشر وإذا لم تحضروا ولم ترسلوا وكياًل 

عنكم تجري محاكمتكم حضوريًا.
رئيس قلم محكمة صلح جنين
منذر دمج

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طوباس
تسوية

التاريخ: 2018/12/5

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة طوباس
يعلن الطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة صالح محمد محمود دبك من بلدة تياسير 
بصفته الش���خصية حامل هوية رقم 977495142 أح���د الورثة/ بموجب حجة حصر اإلرث 

رقم 159/95/64
وذلك لتقديم طلب إخراج قيد في قطع األراضي التي لم يصدر بها صحيفة من قبل

الحوض القطعة  
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من أراضي تياسير
فم���ن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز خمس���ة 

أيام من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات الطلب حسب األصول والقانون.
دائرة تسجيل أراضي طوباس

إحياء اليوم العالمي لذوي 
اإلعاقة في جامعة خضوري

طولكرم - "األيام": نظمت اللجنة التنسيقية للمؤسسات 
العاملة مع األش���خاص ذوي اإلعاقة، في جامعة فلسطين 
التقنية خضوري، أمس، فعالية "حق الوصول" بمناس���بة 
الي���وم العالمي لألش���خاص ذوي اإلعاقة ال���ذي يصادف 

الثالث من كانون األول من كل عام.
وأك���د رئيس الجامعة د. نور الدين أبو الرب على انطالق 
حملة "حق الوصول" م���ن خضوري، من خالل إعادة تأهيل 
المباني القديم���ة ومواءمة الجديدة منها مع ظروف ذوي 
اإلعاقة م���ن طلبة الجامع���ة وموظفيه���ا، لضمان حقهم 
في الوص���ول للمرافق والمباني كافة، انطالقًا من س���عي 
الجامع���ة إلى التميز والريادة ال���ذي ال يكون إال من خالل 
فئ���ات المجتمع كافة، باإلضافة إل���ى حرص الجامعة على 
توفي���ر تعليم مجاني لهم، وتوفير ف���رص عمل إذ بلغت 
نس���يبة الموظفي���ن م���ن ذوي اإلعاقة ف���ي الجامعة %4، 
والذين أثبتوا انفسهم بتميزهم وإخالصهم في العمل، 

وشكلوا إضافة نوعية لطاقم الموظفين في الجامعة.
م���ن جهته أش���ار عمي���د التنمية وخدم���ة المجتمع د. 
معن الخطيب إلى أن فعالي���ة اليوم تهدف إلى االحتفاء 
باليوم العالمي لألش���خاص ذوي اإلعاقة، تحت شعار "حق 
الوصول"، والتي ترتك���ز على مجموعة من الحقوق أهمها 
مواءمة األبنية وضمان الحق في التعليم وتطبيق نس���بة 

التشغيل وفق القانون.
ودع���ا مدير عام الش���ؤون العامة ف���ي المحافظة ماجد 
الطيبي في كلمت���ه ممثاًل عن المحافظ إلى ضرورة العمل 

على زي���ادة الوعي المجتمعي، حول احتضان ورعاية ذوي 
اإلعاقة، وانخراطهم في المجتمع، مؤكدًا التزام المحافظة 
بالقواني���ن واالتفاقي���ات الدولي���ة التي انضم���ت إليها 
دولة فلس���طين، والعمل على المساعدة بتأهيل المباني 
والمؤسسات في محافظة طولكرم، بالشراكة مع مؤسسات 

المجتمع المحلي.
وأوض���ح رئيس االتح���اد العام لألش���خاص ذوي اإلعاقة 
مجدي مرعي أن "حق الوصول" هي حملة س���يعمل االتحاد 
على تنفيذها بالش���راكة مع أعضاء اللجنة التنس���يقية، 
وف���ق االتفاقيات الدولي���ة، وتعني حق الوص���ول للبيئة 
المحيط���ة المحلية، وبيئة العم���ل، بهدف تمكينهم من 
التمت���ع بكافة الحقوق والواجبات بما يتناس���ب مع حجم 
اإلعاقة ونوعها، والتمييز اإليجابي بحقهم، مؤكدًا ضرورة 

مراعاة المصطلحات الصحيحة، والمناسبة.
وفي كلمة مجلس اتحاد الطلبة دعا سالم أبو سعد، إلى توفير 
كل السبل المتاحة، لضمان حقوق ذوي االعاقة وتمكينهم في 
المجتمع، مش����يرًا إلى أن ذوي اإلعاقة فئة مهمة في المجتمع، 

قدمت المبدعين والمناضلين والمبتكرين.
وتضمنت الفعالية اس���تعراض عدد من قصص النجاح 
ألش���خاص من أصحاب اإلعاقة استطاعوا النجاح والتغلب 
على اعاقتهم، ومن أبرزها جمعي���ة قاقون للصم والبكم، 
ومراح���ل تطورها وتس���ليط الضوء على المش���اكل التي 
تعان���ي منه���ا، باإلضافة إلى ع���دد من الفق���رات الفنية 

والترفيهية، وعرض مسرحي بعنوان "خسارة ولكن". 

جانب من الحضور.

"مكافحة الفساد" تنظم لقاء طالبيًا 
في فرع "القدس المفتوحة" برام الله

رام الله - "األيام": نظمت هيئة مكافحة الفس���اد، أمس، لقاًء طالبيًا مع طلبة 
جامعة القدس المفتوحة في فرع رام الله والبيرة.

وأوض���ح رئيس الهيئة رفيق النتش���ة أن الهيئة تعتم���د على الطلبة لحمل 
راية محاربة الفساد في المستقبل، مشددًا على أن قيم مكافحة الفساد ليست 
جديدة لدى أبناء الشعب الفلسطيني، وإنما قيم راسخة منذ الحضارة العربية 

العريقة والقديمة.
م���ن جانبه، أكد رئيس الجامعة د. يونس عمرو على أهمية الموضوع، موضحًا 

أن الفساد يعتبر مرتبة رئيسية من مراتب الدمار للدول والمجتمعات.
وكان مدير فرع رام الله والبيرة د. حس���ين حمايل افتتح اللقاء، مش���يرًا إلى 
أنه يأتي اس���تكمااًل للمقررات الدراسية التي تعتمدها الجامعة حول النزاهة 
والش���فافية ومكافحة الفساد، ودعا الطلبة إلى االس���تفادة من تجربة الهيئة 
لتكوين صورة عن عمل الهيئة وتوجهاتها في بناء مؤسس���ات ونشر النزاهة 

والشفافية.

الرجوب يدعو إليجاد آلية لتحصيل ديون 
بلدية جنين لتمكينها من تحقيق أهدافها

جنين - محمد بالص: دعا محافظ جني���ن، اللواء أكرم الرجوب، أمس، إليجاد آلية 
عمل من أجل تحصيل الديون المترتبة على المواطنين لصالح بلدية جنين، داعيًا 
المواطنين دعم أي توجه يؤدي إلى تحس���ين الوضع الع���ام في المدينة وضمان 

فعالية البلدية.
وكان الرج���وب، يتحدث خالل زيارته للبلدي���ة، حيث التقى مع رئيس البلدية د. 
محم���د أبو غالي وعدد م���ن أعضاء المجلس البلدي وم���دراء الدوائر فيها، من أجل 

التنسيق لتقديم أفضل الخدمات ألهالي المدينة.
وحض���ر اللقاء قائ���د المنطقة، العميد ركن محمد أبو هيف���ا، ومدير جهاز األمن 
الوقائ���ي، العميد مهند أبو علي، وممثلون عن األجه���زة األمنية، ونائب المحافظ 
كمال أبو الرب، ومساعد المحافظ منصور السعدي، ورئيس وحدة العالقات العامة، 

سناء بدوي.
وقال المحافظ، "ال بد من شد أزر بلدية جنين ودعمها، وجنين تريدكم أن تكونوا 
متكاتفي���ن وتعملوا ألجلها، وهناك مش���اكل ومعيقات لكن علين���ا أن نبذل كل 
جهدنا لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وعلينا أن ننظر إلى األمام والمعيقات 

التي تواجهنا، ونحن س���نكون معكم 
لمواجهته���ا في إط���ار القانون وعلى 

أساس خدمة كل الناس".
م���ن جهته، قال أبو غالي، إن البلدية 
تبذل كل جهدها لتحس���ين الخدمات 
وجل���ب المش���اريع الجدي���دة له���ذه 
الوض���ع الصعب في  المدين���ة رغ���م 
البلدية، مقدما شرحا عن الوضع المالي 

واإلنجازات التي حققتها البلدية.

بلدية رام الله تحتفل بإضاءة شجرة عيد الميالد
رام الله – س���ائد أبو فرحة: احتفل���ت بلدية رام الله، أمس عند 
ميدان الش���هيد ياسر عرفات وس���ط المدينة، بإنارة شجرة عيد 
الميالد المجيد، بمش���اركة محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، 
ورئيس البلدية موس���ى حديد، وممثل مجلس كنائس رام الله، 

االرشمندريت الياس عواد.
وهنأت غنام، في كلمة لها، أبناء الطوائف المس���يحية بحلول 

األعياد الميالدية، مشيرة إلى أن األعياد مناسبات وطنية.
ولفتت إلى تش���بث الشعب الفلس���طيني رغم كافة ممارسات 
االحتالل بمواصلة طق���وس حياته، ومواصلة النضال حتى إنجاز 

حقوقه الوطنية.
من جانبه، أشاد عواد بحجم المش���اركة الجماهيرية الواسعة 
في الحفل، مبينا أنها تجسد عظمة الشعب الفلسطيني ومتانة 

األواصر القائمة بين أبنائه.
وأوضح أن الشعب الفلس���طيني يحمل رسالة السالم، مشددًا 
عل���ى أن���ه كان وال ي���زال محافظا على ه���ذه الرس���الة، واألرض 

المقدسة فلسطين.
واس���تدرك: نرسل من رام الله وبيت لحم رسالة السالم، ونؤكد 
للعالم أجمع أن ش���عبنا يحب السالم، مؤكدًا بالمقابل أن الشعب 
الفلس���طيني لن يتخلى عن تطلعاته في إقامة دولته المستقلة 
وعاصمته���ا القدس، ليقيم كافة احتفاالت���ه الوطنية والدينية 

بحرية دون قيود، أو حواجز أو احتالل.

واس���تذكر مرور ع���ام على إع���الن الرئيس األميرك���ي دونالد 
ترام���ب، االعتراف بالقدس عاصمة لدول���ة االحتالل، ونيته نقل 
س���فارة بالده إليها، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني يرفض 

كافة اإلمالءات والمواقف التي تمس حقوقه وثوابته.
وذكر حديد، أن حفل إضاءة ش���جرة عيد الميالد مناس���بة من 
نوع خاص، باعتبار أنها تبرز تشبث الشعب الفلسطيني باألمل، 
وإيمانه بأن الغد س���يكون أفضل، مشيرا إلى حتمية انتزاع هذا 

الشعب لحريته.
وقال: رس���الة رام الله هذا العام إلى العالم، هي رس���الة األمل 
الذي يبدد األلم، ورس���الة النور يبدد الظالم، ورس���الة الفرح رغم 
الكثي���ر من األح���زان التي عصفت – وال تزال - بأرضنا وش���عبنا، 

فنحن هنا باقون، على أرضنا صامدون، ولقدسنا مخلصون.
وبين أن الش���عب الفلس���طيني يس���طر أروع معاني الوحدة، 

واالنفتاح والتآخي.
وبي���ن أن مجلس بل���دي رام الله يحرص عل���ى النهوض بواقع 
المدينة، مضيفا: "بذلنا - وال ن���زال - كل جهد ممكن لتكون رام 
الله كما يليق بها أن تكون، )...( لكن بوصلتنا لم تحد عن االرتقاء 
بالخدمات التي نقدمه���ا كما ونوعا، ولم نأل جهدا لتوفير كافة 

مقومات الحياة الكريمة ألبناء هذه المدينة وضيوفها".
وتخلل الحفل عدة فقرات، قبل أن يصار في ختامه إلى إضاءة 

شجرة عيد الميالد.

رئيس بلدية رام الله يتحدث خالل االحتفال.


