
أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة االحد 62019/4/14

دولة فلســطين
السـلطة القضــائـيـة 

مذكرة خالصة حكم جزائي
تبليغ بواسطة النشر صادره عن محكمة صلح جنين  في القضية 

الجزائية رقم ) 2017/2716 ( صلح جنين
إلى المتهم :يوسف عبد الفتاح مصطفى طلوزي - طولكرم قرب المقاطعة ومجهول محل االقامة 

حاليا .
نعلمك بأنه قد صدر قرار بحقك بتاريخ 2018/7/8 عن محكمة صلح جنين في القضية الصلحية 
رقم 2017/2716  عن التهمة المس���ندة إليك وهي الس���رقة باالخذ او النشل خالفا للمادة 407 
ع لس���نة60 والحكم عليك بالحبس لمدة ثالثة ش���هور وبناء عليه  تقرر تبليغك خالصة الحكم 

بالنشر وعلى لوحة اعالنات المحكمة وآخر محل اقامه حسب االصول والقانون .
قاضي محكمة صلح جنين
القاضي طارق بدر

دولة فلســطين
السـلطة القضــائـيـة 

مذكرة خالصة حكم جزائي
تبليغ بواسطة النشر صادره عن محكمة صلح جنين  في القضية 

الجزائية رقم ) 2017/3366 ( صلح جنين
إلى المتهم :يوسف عبد الفتاح مصطفى طلوزي - طولكرم قرب المقاطعة ومجهول محل االقامة 

حاليا .
نعلمك بأنه قد صدر قرار بحقك بتاريخ 2018/7/8 عن محكمة صلح جنين في القضية الصلحية 
رقم 2017/3366  عن التهمة المس���ندة إليك وهي الس���رقة باالخذ او النشل خالفا للمادة 407 
ع لس���نة60 والحكم عليك بالحبس لمدة ثالثة ش���هور وبناء عليه  تقرر تبليغك خالصة الحكم 

بالنشر وعلى لوحة اعالنات المحكمة وآخر محل اقامه حسب االصول والقانون .
قاضي محكمة صلح جنين
القاضي طارق بدر

دولة فلســطين
السـلطة القضــائـيـة 

تبليغ موعد جلسة بالتعليق على لوحة اعالنات المحكمة
الى المتهم )عصام محمد رزق س���ياعره ( من اذنا  هوية رقم )852687391( يقتضي حضورك 
الى محكمة صلح دورا الموقره يوم االثنين الموافق )2019/4/22( الس���ىاعة التاسعة صباحا في 
القضي���ة الجزائية المذكوره اعاله كونك متهم بتهمة اصدار ش���يك بدون رصيد خالفا للماده 
421 من قانون العقوبات رقم 16 لس���نة 1960 والمعدله باالمر العسكري رقم 890 لسنة 1981 

وذلك حسب االصول والقانون .
مع فائق االحترام

جزاء دورا  رئيس قلم 
صالح سليمية

دولة فلســطين
السـلطة القضــائـيـة 

تبليغ موعد جلسة بالنشر في احدى الصحف المحلية 
ال���ى المتهم )معاوية محمد حس���ن صبيح( من الظاهرية  هوية رق���م )410626170( يقتضي 
حضورك الى محكمة صلح دورا الموقره يوم االثنين الموافق )2019/5/6( الس���ىاعة التاس���عة 
صباحا في القضية الجزائية المذكوره اعاله كونك متهم بتهمة التهديد باشهارس���الح خالفا 
للماده 1/349 من قانون العقوبات رقم 16 لس���نة 1960 وتهمة حجز الحرية خالفا للماده 346 
من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتهمة االيذاء البسيط باالشتراك خالفا الحكام الماده 

1/334 بداللة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 .
مع فائق االحترام

جزاء دورا  رئيس قلم 
صالح سليمية

دولة فلســطين
السـلطة القضــائـيـة 

تبليغ موعد جلسة بالنشر في احدى الصحف المحلية 
الى المتهم )اس���امة ياس���ر عودة الله دراربي���ع ( من دورا  هوية رق���م )854457702( يقتضي 
حض���ورك الى محكمة صلح دورا الموقره يوم االحد الموافق )2019/5/12( الس���ىاعة التاس���عة 
صباحا في القضية الجزائية المذكوره اعاله كونك متهم بتهمة اصدار شيك بدون رصيد خالفا 
للماده 421 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والمعدله باالمر العسكري رقم 890 لسنة 

1981 وذلك حسب االصول والقانون .
مع فائق االحترام

جزاء دورا  رئيس قلم 
صالح سليمية

دولة فلســطين
السـلطة القضــائـيـة 

تبليغ المتهم الحدث وولي امره الئحة االتهام وموعد جلسة 
صادرة عن محكمة بداية أريحا 

في القضية رقم 2016/65 أحداث 
إلى المتهم الحدث : يوسف محمود محمد عميره- اريحا/ ومجهول االقامة حاليًا.

بن���اءًا على قرار قاضي محكمة احداث بداية أريحا الصادر في جلس���ة )2019/04/10( فقد تقرر 
تبليغك بالنش���ر واإللصاق والتعليق ، لذا يقتضي حضورك وولي امرك إلى محكمة بداية أريحا 
اليوم الموافق )2019/05/08( الساعة التاسعة صباحًا للنظر في القضية رقم )2016/65( احداث 

اريحا ، ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واإلطالع على أوراق الدعوى . 
لذل���ك يتوج���ب عليك الحضور في الموعد المح���دد ، عمال باحكام الم���ادة 20 من قانون اصول 
المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 جرى تبلغك هذا االعالن بواسطة النشر في 
اح���دى الصحف المحلي���ة والتعليق على لوحة اعالنات المحكمة وعل���ى اخر مكان اقامة وإذا لم 

تحضر سوف يتم السير بالقضية المذكوره اعاله وفق أحكام القانون. 
وتفضلوا بفائق االحترام

محمد طميزه
رئيس قلم محكمة بداية أريحا

دولة فلســطين
السـلطة القضــائـيـة 

تبليغ المتهم الحدث وولي امره الئحة االتهام وموعد جلسة 
صادرة عن محكمة بداية أريحا 

في القضية رقم 2016/65 أحداث 
إلى المتهم الحدث : خالد محمود محمد عميره- اريحا/ ومجهول االقامة حاليًا.

بن���اءًا على قرار قاضي محكمة احداث بداية أريحا الصادر في جلس���ة )2019/04/10( فقد تقرر 
تبليغك بالنش���ر واإللصاق والتعليق ، لذا يقتضي حضورك وولي امرك إلى محكمة بداية أريحا 
اليوم الموافق )2019/05/08( الساعة التاسعة صباحًا للنظر في القضية رقم )2016/65( احداث 

اريحا ، ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واإلطالع على أوراق الدعوى . 
لذل���ك يتوج���ب عليك الحضور في الموعد المح���دد ، عمال باحكام الم���ادة 20 من قانون اصول 
المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 جرى تبلغك هذا االعالن بواسطة النشر في 
اح���دى الصحف المحلي���ة والتعليق على لوحة اعالنات المحكمة وعل���ى اخر مكان اقامة وإذا لم 

تحضر سوف يتم السير بالقضية المذكوره اعاله وفق أحكام القانون.
وتفضلوا بفائق االحترام

محمد طميزه
رئيس قلم محكمة بداية أريحا

دولة فلسطين 

سلطة األراضي 

دائرة تسجيل أراضي نابلس
الرقم: 1781/ج/2016
التاريخ: 2019/3/4

إعالن بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس

يعلن الطالع العم���وم بأنه مطروح للبيع بالمزاد العلني كام���ل حصص بالل عبد الرحيم 
عثمان دويكات في قطعة األرض رقم 42 حوض 19 من أراضي عصيرة الش���مالية موقع 
الظهور والمؤمنة لدين شركة بنك العربي بالسندات 2013/44 و2008/46، علمًا بأنه تم 

وضع اليد على القطعة وتم تبليغ المدين اإلنذار األول بتاريخ 2016/10/24.
المواصفات: 

1 - قطعة األرض تقع ش���مال شرق مسطح بلدة عصيرة الش���مالية بمسافة 2 كيلومتر 
تقريبًا وهي تقع خارج المخطط الهيكلي لبلدة عصيرة الشمالية وخارج حدود البلدية.

2 - قطع���ة األرض يمكن الوصول إليها بواس���طة طريق تراب���ي وتقع قطعة األرض عن 
طريق تس���وية غير منفذة على أرض الواقع وحدها الش���رقي قريب من واد الحمام وهي 
منطقة جبلية صخرية شديدة االنحدار حيث تنحدر باتجاه الشرق وباتجاه وادي الحمام.

3 - قطعة األرض خالية من األبنية واإلنشاءات واألشجار.
4 - قطعة األرض شكلها الهندسي غير منتظم.

أقدر قيمة المتر المربع الواحد بمبلغ 14 دينار فتكون قيمة قطعة األرض الكلية تساوي 
14 دينار * 18834م2 = 263676 دينار. )مائتان وثالثة وس���تون الف وستمائة وستة 

وسبعون دينار(.
إن قطعة األرض أعاله وحس���ب قيود دائرة تس���جيل أراضي نابل���س غير محجوزة وغير 

مرهونة بأية رهونات سوى الرهونات المذكورة أعاله.
فمن له رغبة بالش���راء مراجعة دائرة تسجيل أراضي نابلس خالل 15 يومًا من تاريخ نشر 

اإلعالن في الصحف المحلية.
مع االحترام 

مدير تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي 

دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس
رقم الملف: 1615 /ج/2019
التاريخ: 2019/4/11

إعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي نابلس الس���يد/  محمد نش���أت عبد الرؤوف 
عالونة وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 18510/2016/1584 تاريخ 
2016/9/1 والدوري���ة رق���م 1439/2015/6517 الصادرة عن كاتب ع���دل نابلس بتاريخ 
2012/5/4 المعطوفة على الوكالة العام���ة رقم 15529/2014/1379 الصادرة عن كاتب 

عدل نابلس بتاريخ 2014/9/25
الصادرة من كاتب عدل نابلس
وذلك بمعاملة بيع على أراضي 

عزموط حوض رقم 11 قطعة رقم 169
عزموط حوض رقم 11 قطعة رقم 166

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(

1.رحم���ة 2. آمنة 3. ختام. 4. جهاد/ أبن���اء وبنات فهمي 
مصطفى عالونة

محمد نشأت عبد الرؤوف 
عالونة

دائرة األراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل االراضي
دائرة االراضي في سلطة االراضي نابلس

رقم الملف: 1607/ج/2019
التاريخ: 2019/4/11

إعالن صادر عن دائرة االراضي نابلس
يعل���ن للعموم أنه تق���دم إلى دائ���رة االراضي نابلس الس���يد/ة هيام احم���د عبد الله 
جرارعة وذلك بصفة وكيال عاما بموج���ب الوكالة العامة رقم 1174/2010/10808 تاريخ 

2017/7/27 عدل نابلس 
الصادرة من كاتب عدل نابلس
وذلك بمعاملة بيع على أراضي 

عصيرة الشمالية حوض رقم 43 قطعة رقم 22
عصيرة الشمالية حوض رقم 24 قطعة رقم 39
عصيرة الشمالية حوض رقم 8 قطعة رقم 71

عصيرة الشمالية حوض رقم 14 قطعة رقم 93
عصيرة الشمالية حوض رقم 14 قطعة رقم 84

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة االراضي 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(

فايز وبش���ار وعماد وفؤاد ومراد وحم���زة وعال أبناء 
أحمد فايز الجرارعة

هيام احمد عبد الله جرارعة

دائرة االراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: تسوية 

التاريخ: 2019/4/11

إعالن تسوية صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
تسوية

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس السيد/ة نهاد عيسى توفيق 
غ���زال وذلك بصفة وكيل ع���ام بموجب الوكال���ة العامة رق���م ق.ف.ج: 6820175 دولة 
فلس���طين � القنصلي���ة العامة � جدة � المملكة العربية الس���عودية ع���ن الموكل محمد 
عبد السالم عبد الله مس���عود بصفته وريثًا بموجب حجة حصر اإلرث رقم 615/66/384 

الصادر عن محكمة نابلس الشرعية بتاريخ 1995/9/10م
بمعاملة بيع القطعة 43 من الحوض 6 من أراضي اجنسنيا.

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

ووفقًا للقانون.
اسم المورث حسب جدول حقوق اجنسنيا اسم المالك حسب حجة حصر اإلرث 

عبد السالم عبد الله مسعود � برقا عبد السالم عبد الله مسعود حجي 
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية الخليل
استئناف رقم: 2017/291 

التاريخ: 2019/4/9

تبليغ موعد جلسة وصيغة يمين
في االستئناف الحقوقي رقم 2017/291

إلى المستأنف: رجب محمد فهمي محمد أبو رجب أبو سنينة/ الخليل.
يقتض���ى حضورك إلى محكم���ة بداية الخليل الموقرة في ي���وم الثالثاء 2019/4/23 في 
االس���تئناف المدن���ي المذكور أعاله، والذي أقمته ضد ش���كري عبد العزيز عبد الش���كور 
النتش���ة/ الخليل والذي موضوعه )حق���وق عمالية(، وبناء على القرار الصادر في جلس���ة 
2019/4/9 تقرر تبليغك موعد الجلس���ة وصيغة اليمين التالية: )أقسم بالله العظيم بأن 
المدعي شكري عبد العزيز عبد الشكور النتشة لم يعمل لدي في مسلخي الخاص بي في 
منطقة الخليل ما يقارب الثالث س���نوات من عام 2003 ولغاية 2005 وأنه لم يكن يعمل 
بصفة مس���تمرة وأنه كان يعمل بصفة متقطعة وانني لم أكن أقضيه بدل أجرة شهرية 
بقيمة 1800 شيكل شهريًا وانني لم أقم بطرده طردا تعسفيا وانه لم ُيستحق له بذمتي 
اية مبالغ مالية ناتجة عن حقوقه وأتعابه العمالية حس���ب قانون العمل الفلسطيني رقم 

7 لسنة 2000 والله على ما أقول شهيد(.
مع االحترام،

جواد شاهين
رئيس قلم محكمة بداية الخليل

دولة فلسطين
السلطة القضائية

دائرة تنفيذ الخليل
إخطار تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية الخليل في 

القضية التنفيذية 2019/51
إلى المحكوم عليه: اسالم محمد زهدي رشاد أبو منشار من الخليل � بئر حرم الرامة وحامل 

هوية رقم 404082281.
استنادًا إلى قرار سعادة قاضي تنفيذ محكمة بداية الخليل الصادر بتاريخ 2019/4/7 في 

الدعوى التنفيذية رقم 2019/51
والمقامة ضدك من قبل المحكوم له: ش���ركة مجموعة الس���الم االس���تثمارية من الخليل، 

وموضوعها تحصيل دين بقيمة 30000 شيكل إسرائيلي وذلك بموجب شيك.
 لذا فإنه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات أو إرس���ال وكيل عنك لدائرة تنفيذ محكمة 
بداية الخليل خالل أسبوعين من تاريخ نشر هذا اإلعالم وفقًا ألحكام المادة 10 من قانون 
التنفيذ الفلس���طيني حس���ب األصول، وإذا لم تبادر بذلك فس���وف تقوم دائرة التنفيذ 

بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى إخطارك بذلك.
مع تقبل فائق االحترام

مأمور تنفيذ محكمة بداية الخليل
بهاء الجعبري

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح حلحول
التاريخ: 2019/4/8
قضية تنفيذ رقم: 2018/3078

إعالن لبيع أموال محجوزة منقولة بالمزاد العلني لدى دائرة تنفيذ 
محكمة صلح حلحول 

يعلن للعموم بأن دائرة تنفيذ حلحول ستقوم ببيع أموال المدين المحجوزة بالمزاد العلني 
وذلك وفقًا لالتي:

اسم المنفذ: علي بسام علي المدهون من حلحول وكيله المحامي خالد النتشة.
اسم المنفذ ضده: فارس جهاد محمد المطور من سعير.

وصف األموال المحجوزة والتي سيتم بيعها:  • 
الكمية/ العدد   النوع       السعر المخمن بالشيكل الرقم 

)BMW( 1                          مركبة من نوع  1
         موديل 2008 تحمل لوحة

                                                   ارقام فلسطينية 
                                             )ف � 7708693( لون أسود 

موعد البيع: يوم الخميس الموافق 2019/4/30 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا
مكان البيع: ساحة محكمة صلح حلحول

فعلى الراغبين بالدخول في هذه المزايدة عليه أن يراجع دائرة التنفيذ لدى محكمة صلح 
حلحول وان يدفع تأمينا يبلغ %10 من البدل المقرر بيعه اعاله.

الضمان: ال يتم ضمان اية عيوب خفية في المبيع ويقر المشتري انه عاين المبيع معاينة 
كافية وتكون اجرة الدالل على من يرسو عليه المزاد وفق االصول والقانون.

مأمور التنفيذ حلحول
غسان البكري

دولة فلسطين
السلطة القضائية

دائرة تنفيذ الخليل
تنفيذ رقم 2019/531
التاريخ: 2019/4/9

ورقة إخطار تنفيذي صادرة عن دائرة تنفيذ الخليل في القضية 
التنفيذية 2019/531 تبليغ بالنشر

إلى المحكوم عليه: محمود محمد فوزي قفيشة من الخليل ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
ليك���ن معلومًا لديك ان���ه وبموجب المادة 10 م���ن قانون التنفيذ الفلس���طيني قد تقرر 
وبتاريخ 2019/4/2 إش���عارك أنه بتاريخ 2019/1/27 قام المحكوم له/ اس���الم عبد الحليم 
محمود أبو رموز بواس���طة وكيله المحامي رشدي مس���ودة بطرح شيك عدد 2 موقعة من 
قبلك مس���تحق األداء 2018/9/10 و2018/8/10 بقيمة 2000 ش���يكل مسحوب على بنك 

فلسطين حيث سجلت لدينا تحت رقم 2019/531 تنفيذ الخليل.
ل���ذا يتوجب عليك مراجعة دائ���رة تنفيذ الخليل أو من تنيبه عنك في ظرف أس���بوعين 
اعتبارًا من تاريخ نش���ر هذا اإلخطار وبخالف ذلك ستقوم دائرة التنفيذ باتخاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة بحقك حسب األصول.
مأمور تنفيذ الخليل
محمد امين اطميزة

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ 2019/4/2
الرقم: 2018/4801

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم 2018/4801

إلى المحكوم عليه: »محمد زياد« س���عيد أحمد أب���و الحالوة/ الخليل/ خلة حاضور/ مجهول 
محل اإلقامة حاليًا.

نعلمك أن المحكوم لها: شركة بنك فلسطين/ وكيله المحامي سليمان حمارشة.
قد حضر/ت إلى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ كمبيالة بقيمة 10000 دوالر باإلضافة على مبلغ 
360 شيكل بدل رسوم تنفيذ، لذا يتوجب عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ 
خالل أسبوعين من نش���ر هذا اإلعالن وبعكس ذلك سيتم السير بإجراء التنفيذ حضوريًا 

بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون.
مع االحترام

مأمور التنفيذ
يحيى عطا

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب الخليل

رقم الملف: 64/ج/2019
التاريخ: 2019/4/9

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب الخليل
يعلن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب الخليل الس���يد/ فارس موسى حسين 

طروة وذلك بصفة وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 2019/40 تاريخ 2019/1/8 
الصادرة من كاتب عدل حلحول

وذلك بمعاملة بيع على أراضي بيت أمر حوض رقم 16 قطعة رقم 66
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه 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(  
إسماعيل احمد إسماعيل قوقاس فارس موسى حسين طروة  

دائرة األراضي مكتب الخليل

"الوكالة الفلسطينية" تبحث تنفيذ برامج 
تنموية مشتركة في جنوب إفريقيا

رام الله - "األيام": عقدت الوكالة الفلسطينية للتعاون 

الدولي، عددًا من اللقاءات مع مس���ؤولين أفارقة ودوليين 

في عاصمة جنوب إفريقيا بريتوريا.

وبحث الوفد الفلس���طيني الذي ضم، س���فير فلسطين 

لدى جنوب إفريقيا هاش���م الدجاني، ومدير عام الوكالة 

الفلس���طينية عماد الزهيري، وس���كرتير أول في سفارة 

فلسطين لدى جنوب إفريقيا حسونة الدريملي، والملحق 

الدبلوماس���ي ف���ي الوكالة خال���د أبو قرع، م���ع مدير عام 

دائرة الش���رق األوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية 

والتعاون زانيل ماكينا، ومسؤول ملف فلسطين إسماعيل 

إيسو، آليات تعزيز التعاون.

وق���ال الزهي���ري: إن اللق���اء كان فرصة مهم���ة لبحث 

ترتيبات القيام ببرامج تنموية مشتركة تصب في خدمة 

دول أخ���رى تقع ضمن اهتمام���ات وأولويات الطرفين بما 

يحقق المصالح المشتركة، ويس���هم بتعزيز السياسات 

التنموي���ة ل���دول الجنوب تنفي���ذًا لأله���داف اإلنمائية 

الدولية 2030.

من جهته، أشار الدجاني إلى أهمية التعاون المشترك 

وأهمية البرام���ج التي تنفذه���ا الوكالة الفلس���طينية، 

وبش���كل خاص مع جمهوري���ة جنوب إفريقي���ا بصفتها 

الدولة المركزية واألكبر في مجموعة دول جنوب إفريقيا، 

والقادرة على الشراكة بمجاالت الدعم الصحي والزراعي.

بدورها، أكدت المسؤولة اإلفريقية أهمية البرامج التي 

تنفذها الوكالة الفلس���طينية في إفريقيا، واس���تعداد 

الدوائ���ر المعني���ة ب���وزارة الخارجي���ة، بما فيه���ا دائرة 

جنوب إفريقيا للتنمية، وهي الدائ���رة المعنية بالبرامج 

التنموية، لالنخراط بتعاون وببرامج مش���تركة، حيث تم 

االتف���اق على بل���ورة مقترح يتضمن خط���ة طريق لبرامج 

وأنش���طة تنموية تس���تهدف دواًل إفريقية أخرى سيتم 

تنفيذها خالل الفترة المقبلة.

والتقى الوفد الفلسطيني منسق مكتب وكالة التعاون 

والتنسيق التركية )تيكا( محمد عاكف سيكيرسي، وبحث 

معه إمكانية التعاون لتنفيذ عدد من البرامج في المحال 

الطبي والزراعي في الدول المج���اورة لجنوب إفريقيا، بما 

فيها ليسوتو وناميبيا وسوازيالند وبوتسوانا وزيمبابوي.

وأوض���ح الزهي���ري أن���ه ت���م االتف���اق بي���ن الوكالتين 

الفلس���طينية والتركي���ة، عل���ى إعداد وثائق المش���اريع 

والترتيبات اإلدارية الالزمة التي توضح طبيعة المشاريع 

والش���راكة، ليتم إنجازها في أقرب فرصة ممكنة والتقدم 

باتج���اه تحديد األولويات المش���تركة، والش���روع بتنفيذ 

برام���ج تنموية تعك���س مصالح الطرفي���ن لخدمة أطراف 

أخرى تقع ضمن خارطة األولويات لكال الوكالتين والبلدين.

وأكد الدجاني أهمية الش���راكة بين الوكالتين لتنفيذ 

مشاريع مشتركة، حيث إن للوكالة التركية مكتبًا إقليميًا 

في بريتوري���ا يمكن أن يس���اعد بتنفيذ برام���ج الوكالة 

الفلسطينية.

مجدالني: هجوم ترامب على "الجنائية 
الدولية" تحريض وتدخل بعملها 

رام الله - "األيام": اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدالني، 
هجوم الرئي���س األميركي دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية، "مهددًا 
إياها برد س���ريع وقوي في حال اتخ���ذت المحكمة أي إجراء يس���تهدف بالده أو 
إسرائيل وغيرها من حلفاء واشنطن"، بلطجة سياسية، تعكس إرادة إدارة ترامب 

الستبدال القوانين الدولية، بقرارات وقوانين خاصة أميركية.
وقال مجدالني، في بيان، أمس: "إن هذه السياس���ة هي تحريض واضح وصريح، 
وتدخل في عمل المحكمة الجنائية الدولية، خصوصًا في الملف الفلسطيني على 
خلفية ش���كاوى قدمتها دولة فلسطين إلى المحكمة تطالب بإجراء تحقيق دولي 

في انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين".
من جهة ثانية، اعتبر مجدالني، قرار جنوب أفريقيا تخفيض مس���توى تمثيلها 
الدبلوماسي لدى "إسرائيل" من مستوى سفارة إلى مكتب اتصال دون شرط، دعوة 

مفتوحة لكافة الدول واألحزاب في العالم التخاذ خطوات مماثلة.
وأضاف: إن هذه الخطوة مؤش���ر يمكن اس���تثماره والبناء عليه، حيث إن جنوب 
أفريقيا بلد مهم جدًا، ليس فقط على مس���توى الق���ارة األفريقية، إنما أيضًا على 
مس���توى العالم، خاصة أنها عضو فاعل في مجموعة "بريكس"، ورئاس���ة االتحاد 

األفريقي ودول عدم االنحياز.

"فدا" يؤكد صوابية قراره المشاركة في الحكومة
رام الله - "األيام": قال االتحاد الديمقراطي الفلس���طيني "فدا"، إن الحزب تفاجأ 
بصدور بيان، أمس، منس���وب للتجمع الديمقراطي الفلس���طيني يخطئ فيه قرار 

"فدا"، وحزب الشعب المشاركة في الحكومة الجديدة برئاسة محمد اشتية.
وأكد "فدا" في بيان صحافي، أن قرار الحزبين بالخصوص شأن داخلي يخصهما، 
اتخ���ذ في إطار هيئاتهما القيادية وليس من حق أحد التدخل فيه، وفقا لما جرت 

عليه العادة في الحياة السياسية واألعراف الديمقراطية الفلسطينية.
وأش���ار إلى صوابية قراره المش���اركة ف���ي الحكومة كونها تمث���ل حكومة فصائل 
منظم���ة التحرير، الت���ي يؤكد التجم���ع الديمقراطي الفلس���طيني وحدانية تمثيلها 
للشعب الفلس���طيني ورفضه أي محاولة لالنتقاص من مكانتها، وعليه فإن ما جاء في 
البيان المشار إليه يشكل ضربًا لألسس 
والمنطلق���ات التي قام عليه���ا التجمع 
نفسه، بل يمثل ارتدادا عن هذه األسس 
والمنطلقات وتجديفا باتجاه مغاير لها.

قلقيلية:"القدس المفتوحة"
تكّرم طلبتها المتفوقين

"القدس المفتوح���ة"، رئيس المجلس 
األعلى لإلبداع والتميز، عدنان سمارة: 
إن "تكريم المتفوقي���ن يعود بنا إلى 
تاريخن���ا المجي���د في ش���هر القادة 
العظام، الش���هداء، ففي هذا الش���هر 
خس���رنا معلمنا أبو جهاد، وبه نتذكر 
ناصر،  ع���دوان وكمال  الكمالين كمال 

والقائد العظيم أبو يوسف النجار"ز 
وأض���اف: "نفتخ���ر به���ذا اإلنجاز، 
ونعتبر أن جامعة القدس المفتوحة 
فك���رة متمي���زة صنعته���ا الظروف 
للتغلب على إج���راءات االحتالل إبان 

االنتفاضة الكبرى".
ب���دوره، قال رئيس الجامعة يونس 
عم���رو: "نك���رم الي���وم ه���ذه الفئة 
المتفوق���ة م���ن أبن���اء الجامعة في 
معرض  بافتتاح  وس���عدنا  قلقيلية، 
الكوفية الذي نظمه طلبة هذا الفرع، 
كما نسجل الش���كر والتقدير لحركة 
الش���بيبة الطالبي���ة ولمجلس الطلبة 
وللقائمي���ن عل���ى مع���رض الكتاب 

والمعرض التراثي".
أم���ا أمي���ن س���ر حركة "فت���ح" في 
محافظ���ة قلقيلية محم���ود الولويل، 
فق���ال: "نجتمع اليوم لتكريم كوكبة 
أخ���رى من المتفوق���ات والمتفوقين 
مع اقتراب ذكرى استش���هاد القائد 

خليل الوزير أبو جه���اد، الذي مضى 
عل���ى درب الش���هداء ف���ي س���بيل 
فلسطين وشعبها، ونحن نعتز بنجاح 

الطلبة وتفوقهم".
وأش���ارت عضو مجلس اتحاد مجلس 
الطلبة تهان���ي حنون، إلى أن المجلس 
يعتب���ر نفس���ه ش���ريكًا أساس���يًا في 
مس���يرة العل���م والتعلي���م، مش���يدة 
بالمؤسسات التي أسهمت بإنجاح عمل 
الجامعة في المحافظة، مشيرة إلى أن 
احتياجات  المجلس سيواصل مالمسة 

الطلبة والعمل على تلبيتها.
وألق���ت الطالبة آالء جلع���ود كلمة 
الطلب���ة المتفوقين، وقالت: "تحتفل 
جامع���ة الق���دس المفتوحة بتكريم 
كوكبة جديدة من متفوقي الجامعة، 
كوكبة الش���هيد خليل الوزير، لتؤكد 
قدرة شعبنا على التميز والتكيف مع 
الظروف الصعب���ة، وتؤكد أن نجاحنا 
وتفوقن���ا ج���زء أصيل م���ن النضال 

األصيل لشعبنا". 
وس���بق االحتفال افتت���اح معرض 
الكوفي���ة والكتاب الذي تضمن زوايا 
عدة تتح���دث عن النكبة والنكس���ة 
والتراث الفلسطيني، وكل ما يتعلق 
بالقضية الفلس���طينية في مراحلها 

المختلفة.

جانب من حفل التكريم.

رام الله - "األيام": كّرم مجلس اتحاد 
الطالبية  الش���بيبة  وحركة  الطلب���ة، 
في فرع جامع���ة القدس المفتوحة - 
المتفوقين  الطلب���ة  أمس،  قلقيلية، 
في الف���رع، وذلك خالل احتفال حمل 
عنوان "كوكبة الشهيد خليل الوزير 
أبو جهاد"، حيث ج���رى تكريم 230 

طالبًا وطالبة من المتفوقين.
وهنأ محافظ قلقيلية رافع رواجبة، 
الطلب���ة المتفوقي���ن، مش���يدًا بدور 
رئيس مجلس أمناء ورئيس "القدس 
المفتوح���ة" ف���ي االرتقاء بمس���يرة 
الجامعة التي ش���كلت وال تزال قلعة 

من أكبر قالع منظمة التحرير.
من جهته، ق���ال رئيس مجلس أمناء 


