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دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس

رقم الملف:   4230  +  4228/ج/2019
التاريخ: 2019/9/29

إعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي نابلس الس���يد احمد توفيق محمود غانم وذلك 
بصفة وكي���ا دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم س���جل 2130/صفح���ة 2019/83 بتاريخ 

2019/8/20 سفارة فلسطين/ عمان
الصادرة من كاتب عدل 

وذلك بمعاملة بيع على أراضي 
صرة حوض رقم 5 حي رقم 2 قطعة رقم 12
صرة حوض رقم 5 حي رقم 3 قطعة رقم 77
صرة حوض رقم 5 حي رقم 1 قطعة رقم 98

صرة حوض رقم 9 قطعة رقم 74
صرة حوض رقم 70 قطعة رقم 197

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خال فترة خمس���ة أيام من 
تاريخ نشر هذا اإلعان وبخاف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

عوني ومحمد وحس���ين وطالب وابراهيم واحام 
وحنان وهاني ابناء احمد محمود غانم

احمد توفيق محمود غانم

دائرة األراضي نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: 2017/1942 مدني
التاريخ: 2019/9/25

مذكرة دعوى مدعى عليهما بالنشر
صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم  2017/1942

إلى المدعى عليهما: 1. باس���ل غريب محمود خليل 2. اسامة غريب محمود خليل ومجهولي 
محل االقامة.

يقتض���ى حضورِكما إلى محكمة صلح رام الله يوم 2019/11/20 الس���اعة التاس���عة صباحًا 
للنظ���ر في الدعوى المدنية رق���م 2017/1942  التي أقامها عليكما المدعية نداء عبد الرزاق 
رجب البيطار/ البيرة بواس���طة وكيله���ا المحامي منتهى قرعان و/أو احم���د البيطار بدعوى 
وموضوعها مطالبة مالية بمبلغ 7400 دوالر امريكي، وجاء في أسباب الئحة الدعوى ما يلي:

الئحــــة وأسبــــاب الدعــــــوى
 • اس���تلم المدعى عليهما من المدعية في شهر آيار من العام 2009 مبلغ وقدره )7500$( 
س���بعة آالف وخمس���مائة دوالر أمريكي على ان تسدد عند الطلب، ولم يسددو للمدعية من 
هذا المبلغ س���وا )$100( مئة دوالر أمريكي وترصد في ذمة المدعى عليهما لصالح المدعية 

مبلغ وقدره )$7400( سبعة آالف وأربعمائة دوالر أمريكي.
• المدع���ى عليهما امتنعا عن تس���ديد ما ترصد ف���ي ذمتهما من مبال���غ لصالح المدعية، 
رغم المطالبة المتكررة والمس���تمرة، واإلمهال لفترات متع���ددة بحكم طبيعة القرابة التي 

تربطهم، إال أن المدعى عليهما مازاال ممتنعين عن السداد دون أي مبرر قانوني.
• تستحق للمدعية باإلضافة إلى قيمة المديونية المذكورة أعاه فوائد قانونية على المبالغ 
المطالب بها والمترصدة في ذمة المدعى عليهما من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام.  
الصاحي�������ة : لمحكمتكم الموقرة صاحية النظر والفصل في هذه الدعوى نظرًا لقيمتها 

ولمكان إقامة المدعى عليهما.
الطلب: 

تلتمس المدعية تبليغ المدعى عليهما نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها وتعيين جلسة 
وبعد اإلثبات الحكم بإل���زام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ وقدره )7400$( 
س���بعة آالف وأربعمائة دوالر أمريك���ي م��ع إلزام المدعى عليهما بالرس��������وم والمصاريف 

وأتعاب المحاماة والفوائد القانونية من تاريخ االستحقاق وحتى الس��داد الت����ام.
ويمكنكما الحضور إلى قلم المحكمة واالطاع على أوراق الدعوى.

ويتوجب عليكما تقديم الئحة جوابية خال خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغكما بالنشر 
بإح���دى الصحف المحلية عمًا بالمادة 62 من قان���ون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 

رقم 2 لسنة 2001.
وإذا لم تحضرا أو ترسا وكيًا عنكما سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.

هيام الشيخ قاسم
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي 
دائرة األراضي في سلطة األراضي طولكرم

رقم الملف: 1336/ج/2019
التاريخ: 2019/9/25

إعالن صادر عن دائرة األراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي طولكرم السيد/ة   بيسان ناجي حسن شمعة 

وذلك بصفة وكيا دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 2019/3715 تاريخ 2019/5/26
الصادرة من كاتب عدل طولكرم

وذلك بمعاملة بيع على اراضي ذنابة حوض رقم 8487 قطعة رقم 13
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خال فترة خمس���ة 
أيام من تاريخ نشر هذا اإلعان، وبخاف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل  اسم الموكل )المالك(  

سامية عرفات عبد الله نمر    بيسان ناجي حسن شمعة/ وكيل دوري
دائرة األراضي طولكرم

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية بيت لحم
الرقم: 2018/165 استئناف حقوق
تاريخ التحرير: 2019/9/18

مذكرة دعوة مستأنف ضده بالنشر
صادرة عن محكمة بداية بيت لحم في الدعوى رقم 2018/165 استئناف حقوق

إلى المستأنف ضده: عبد الفتاح عزام عبد الفتاح عوينه/ بيت لحم.
يقتضي حضورك إلى محكمة بداية بيت لحم يوم االربعاء 2019/10/23، الساعة 9:00 للنظر 
في دعوى اس���تئناف حق���وق رقم 2018/165 والتي أقامها عليك المس���تأنف عاء صبحي 
محمد طقاطقة/ رام الله وموضوع االس���تئناف الطع���ن بالقرار الصادر عن محكمة صلح بيت 

لحم في الدعوى رقم 2018/334 والقاضي ب�
رد دعوى المدعي لعدم اإلثبات

ويجوز لك تقديم الئحة جوابية خال خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغك بالنشر بإحدى 
الصح���ف المحلية عمًا بالمادة )212( من قان���ون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 

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

رئيس قلم محكمة بداية بيت لحم

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2019/9/4
الرقم: 2018/7461

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم  2018/7461

إلى المحكوم عليه: عمر حازم محمد دواس/ عنوانه سابقًا: رام الله/ شارع اإلرسال/ بالقرب من 
حلويات زالطيمو/ مجهول محل اإلقامة حاليًا.

نعلمك أن المحكوم لها: ش���ركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية )جوال(/ وكيلها المحامي 
رمزي عفانة.

قد حضرت إلى دائرتنا وطرح للتنفيذ ش���يك بقيمة 6000 ش���يقل باإلضافة الى 70 شيكل 
بدل رسوم تنفيذ حالة ومستحقة االداء. لذا يتوجب عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة 
التنفيذ خال أس���بوعين من نش���ر هذا اإلعان وبعكس ذلك سيتم الس���ير بإجراء التنفيذ 

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

مأمور التنفيذ
يحيى عطا

 دولة فلسطين 
السلطة القضائية

دائرة تنفيذ طوباس
التاريخ: 2019/9/12
الرقم: 2019/1070

ورقة إخطار تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ طوباس في القضية 
التنفيذية رقم 2019/1070

إل���ى المحكوم عليه: قصي دواس ابراهيم عازم هوية رقم 904454048 من نابلس � ش���ارع تل � 
مقابل منجرة القدومي الطابق الثالث ومجهول محل اإلقامة حاليًا.

أخبرك بأن الدائن فايز نمر محمد علي عبد الرازق قدم كمبيالة تحمل توقيعك ومس���تحقة األداء 
بمبلغ 2000 ش���يقل باالضافة للرس���وم والمصاريف وأتعاب المحاماة، لذلك عليك الحضور لهذه 
الدائرة خال اس���بوعين من تاريخ تبلغك هذا اإلخطار التنفيذي بواسطة النشر لدفع قيمة الدين 
المذك���ور أو االطاع على الملف المتعلق بهذا الدين وبي���ان ردك أو اعتراضك عليه وبخاف ذلك 
س���تقوم هذه الدائرة بالتنفيذ الجبري وتحصيل قيمة الدين مضافًا إليها الرس���وم والمصاريف 

وفقًا للقانون.
مأمور تنفيذ طوباس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة استئناف القدس
الرقم: 2016/782 استئناف حقوق

تاريخ التحرير: 2019/7/9

مذكرة دعوة مستأنف ضده بالنشر
صادرة عن محكمة استئناف القدس في الدعوى رقم 2016/782 استئناف حقوق

إلى المستأنف ضده: سمير بشارة يوسف زبلح/ بيت لحم.
يقتضى حضورك إلى محكمة استئناف القدس يوم االثنين 2019/10/7، الساعة 9:00 للنظر في 
دعوى اس���تئناف حقوق رقم 2016/782 والتي أقامها عليك المس���تأنف منجد علي محمد العزة/ 
بيت لحم وموضوع االس���تئناف الطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم في الدعوى رقم 

2015/405 والقاضي ب� ... 
فس���خ عقد البيع رق���م 2015/11 موضوع الدعوى وتنفيذ الوكال���ة الدورية رقم 2014/1729 لدى 
دائرة تس���جيل االراضي في بيت لحم وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف ومائة دينار 

اتعاب محاماة.
ويجوز لك تقديم الئحة جوابية خال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك بالنشر بإحدى الصحف 
المحلية عمًا بالمادة )212( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001.

وإذا لم تحضر أو ترسل وكيًا عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.
رئيس قلم محكمة استئناف القدس

دولة فلسطين
سلطة األراضي 

اإلدارة العامة لتسجيل االراضي
دائرة تسجيل أراضي أريحا

الرقم: 2973/ج/2019
التاريخ: 2019/9/29

إعالن
يعلن الطاع العموم بأنه قد تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي أريحا المحامي/ زكريا محمد مصابر 
اب���و رومي بصفته وكيا خاصا بموجب الوكالة الخاصة رق���م 235/2019/1285 عدل اريحا، وذلك 

لفتح معاملة بيع على قطعة االرض رقم 8 من الحوض رقم 33014 من اراضي مدينة اريحا.
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة التس���جيل خال فترة خمس���ة أيام 
من تاريخ نشر اإلعان وبخاف ذلك سيتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

الحصص المباعةاسم الوكيلاسم الموكل

كامًاانتصار محمد مصابر جايطة

زكريا محمد مصابر ابو روميفارس ابراهيم عيسى جايطة

فرسان ابراهيم عيسى جايطة

فراس ابراهيم عيسى جايطة

فتون ابراهيم عيسى جايطة

فداء ابراهيم عيسى جايطة

مي ابراهيم عيسى جايطة

المشتري: عصام حسنين محمد زغير
مدير دائرة أراضي أريحا
فارس يحيى

 دولة فلسطين 
السلطة القضائية

علم وخبر وتبليغ  بالنشر
صادر عن محكمة بداية بيت لحم

هيئة القاضي: فهمي العويوي
في الدعوى رقم: 2019/285 حقوق

طالب التبليغ المحامي: باسم مرشد اسحاق مسودي.
المطلوب تبليغه: حمزة سليمان محمود ابو سالم هوية رقم: 906962113

وعنوانه بيت لحم � خلة قيس طلعة مكتبة بيت جاال عمارة دار ابو سالم 
األوراق المبلغة: موعد جلسة والئحة دعوى ومرفقاتها 
الجلسة: يوم األحد الموافق 2019/11/10 الساعة 9:00

يقتضى عليك تقدي���م الئحة جوابية خال 15 يوما من تاريخ تبليغك الئحة الدعوى وفق المادة 
62 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، وفي حال عدم حضورك 
أو تقديم الئحة جوابية يجري بحقك المقتضى القانوني بموجب المادة 63 من القانون المذكور.

وعم���ًا بأحكام الم���ادة 20 من قانون أص���ول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 
يتوجب عليك الحضور إلى المحكمة أعاه في الموعد المحدد أو إرسال محام عنك وكذلك يتوجب 
عليك تقديم الئحة جوابية خال خمس���ة عش���ر يومًا م���ن تاريخ تبليغك هذا اإلعان بواس���طة 
النش���ر في إحدى الصحف المحلية ويمكنك استام نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم 

المحكمة وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريًا.
مأمور التنفيذ

دعوى حقوق رقم 2019/285  لدى محكمة بداية بيت لحم الموقرة  
المدعية: مي "محمد رس���مي" عبد الفتاح الكوس���ا/ الخليل � س���كان عمان � الدوار الس���ابع خلف 
الس���يتاون/ حامل���ة رقم وطن���ي 94310508 � وعنوانه���ا للتبلغ والتبليغ مكتب المحامي باس���م 

مسودي/ الخليل � دوار ابن رشد، وكيلها المحامي باسم مسودي/ الخليل � عمارة الواحة.
المدعى عليه: حمزة سليمان محمود ابو سالم /بيت لحم هوية رقم: 906962113

وعنوانه للتبليغ: بيت لحم � خلة قيس طلعة مكتبة بيت جاال � عمارة دار ابو سالم 
موضوع الدعوى: المطالبة بمبلغ 60000 ستون الف دينار اردني.

الئحة واسباب الدعوى
• المدعي هي زوجة ومدخولة بصحيح العقد الش���رعي من المدعى عليه وذلك بموجب عقد الزواج 
الص���ادر عن محكمة الخليل الش���رعية بتاري���خ 2016/8/6 والذي يحمل الرق���م 767241 بمعرفة 

المأذون الشيخ وائل ابو ميزر.
• بتاريخ 2017/4/11 قامت المدعية بش���راء سيارة من نوع مرسيدس )صالون خصوصي( تحمل 
الرقم 6200298 س���نة 2017 من ش���ركة غرغور التجارية في بيت ساحور وذلك لقاء مبلغ 60000 
س���تون الف دينار اردني بموجب وصوالت منها االن بحوزة المدعية وهي س���ند قبض مؤرخ في 
2017/4/11 بقيمة 5000 خمس���ة االف شيكل وسند قبض مؤرخ في 2017/4/12 بقيمة 40000 
اربعون الف ش���يكل وسند قبض مؤرخ في 2017/4/26 بقيمة 40000 اربعون الف دينار والباقي 
س���تبرزها حال الحصول عليها، وس���جلت الس���يارة لدى دائرة الترخيص باس���م المدعية بتاريخ 

.2017/4/26
• في ع���ام 2018 طلب المدعى عليه من المدعية التنازل له بالس���يارة المذكورة اعاه لدى دائرة 
الترخيص المختصة وذلك لوجود العاقة الزوجية بينهما ولحفظ كرامته من قيادة مركبة مسجلة 
باس���م زوجته ام���ام اهله والناس وبناء علي���ه والعبتارات العاقة الزوجي���ة وحفاظا عليها ولهذه 
االعتب���ارات قامت المدعية وبتاريخ 2018/4/1 بالتنازل عن المركب���ة المذكورة للمدعى عليه دون 

دفع ثمنها او اي جزء منه وتسجيلها باسمه لدى دائرة الترخيص.
• المدعية ل���م تقم بكتابة ورقة بينها وما بين المدعى عليه بهذا الخصوص وذلك للمانع األدبي 

ما بين األزواج.
• نتيجة لذلك وبعد قيام المدعية بالتنازل عن الس���يارة المذكورة اعاه باس���م المدعى عليه قام 

بطردها من بيت الزوجية واقامة عدة دعاوى عليها لدى المحاكم الشرعية.
• طالبت المدعية المدعى عليه دفع ثمن المركبة المذكورة اعاه اال انه تمنع عن ذلك دون اي وجه 

حق او مسوغ قانوني مشروع.
• المدعى عليه ملزم فعا وقانونا بدفع ثمن المركبه المذكور اعاه وذلك انه دين مستحق بذمته 
للمدعية حس���ب االصول والقانون وان المدعية لم تس���تلم من ثمن المركبة اي شيء وان المدعى 

عليه واضع اليد عليها.
• لهذه المحكمة صاحية للنظر والفصل في هذه الدعوى بالنظر لقيمتها ومكان نشوء االلتزام.

البينات: شهود وبينات خطية اخرى ليست بحوزة المدعية وستبرزها حال الحصول عليها.
الطل���ب: تلتمس المدعية م���ن محكمتكم الموقرة تبليغ المدعى عليه نس���خة عن الئحة الدعوى 
ومرفقاتها ودعوته للمحاكمة وغب االثبات الحكم للمدعية بالزام المدعى عليه بدفع ثمن المركبة 
الموصوف���ة في البند الثاني من الئحة الدعوى مبلغ 60000 س���تون الف دينار اردني مع الفائدة 

القانونية وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
هذا مع االحترام

وكيل المدعية
المحامي باسم مسودي

انطالق المعرض التفاعلي لمجسمات 
ثالثية األبعاد ألهم معالم القدس

رام الله - وفا: افتتحت جمعية برج اللقلق ومؤسسة النيزك، 
أمـــس، معرض التوثيق المعمـــاري التكنولوجي للحفاظ على 
الموروث الثقافي التاريخي عـــن البلدة القديمة في القدس، 
والذي يحمل عنوان "حجرلوجيا" في بيت العلوم والتكنولوجيا 

ـ مؤسسة النيزك في بيرزيت.
وعّبر رئيس مجلس إدارة النيزك المهندس عارف الحسيني 
عن ســـعادته بالشـــراكة مع جمعية برج اللقلـــق إلنجاز هذا 
العمل الفريد من نوعه، في مجال التكنولوجيا وتوظيفها من 

أجل الحفاظ على الموروث الثقافي في مدينة القدس.
وشـــكر رئيس جمعية برج اللقلق ناصر غيث العاملين على 
المشـــروع الذي اســـتغرق أكثر من ســـنة من الجهد والعمل 

المكثف حتى وصل إلى هذه النتيجة.
وأشـــاد وكيل وزارة الثقافة محمد عايد بهذا العمل الجاد، 
مبينًا أن المشروع ليس فقط مجسمات أثرية ثقافية إنما هو 

عبق القدس عاصمة فلسطين األبدية.
وأكد مديـــر مديرية التربيـــة والتعليم لمحافظـــة رام لله 
والبيرة باســـم عريقات، أهمية هذا العمـــل، خاصة لألطفال 
المحروميـــن مـــن دخـــول القـــدس، والتعرف علـــى المعالم 
المقدسية، وشـــكر جمعية برج اللقلق ومؤسسة النيزك على 

هذا العمل.
ويتكـــون المعرض من مجســـمات ثالثية األبعـــاد لمواقع 
تاريخيـــة وأثرية هي األشـــهر داخـــل البلـــدة القديمة في 
القدس، تعطي صورة ثالثية األبعاد بمقاييس هندسية شبه 
حقيقة لكن مصغرة للمباني نفســـها مع روبوت آلي يشـــرح 
عن كل مجســـم، وزاوية لعرض األعمـــال التكنولوجية وزاوية 
لتقنيـــة VR 360 لتعرف على القـــدس، وزاوية أخرى لعرض 
التطبيقـــات الثقافية والتعليمية التي صممتها جمعية برج 

اللقلق المجتمعي.

اعتماد برنامج "تطوير تطبيقات الويب 
والهواتف الذكية" في "فلسطين األهلية"

بيت لحـــم – حســـن عبـــد الجواد: 
حصلـــت جامعة فلســـطين األهلية، 
علـــى اعتماد مـــن الهيئـــة الوطنية 
التعليم  وزارة  والجودة في  لالعتماد 
العالـــي والبحـــث العلمـــي، لبرنامج 
دبلـــوم متوســـط تطويـــر تطبيقات 

الويب والهواتف الذكية.
وقالـــت الجامعـــة، أمـــس، إن هذا 
التخصـــص يجمـــع بيـــن المعرفـــة 
العلميـــة والفنيـــة والعملية بمجال 
تطوير تطبيقـــات الويب والهواتف 
التقنيات  أحدث  باستخدام  الذكية، 
واألدوات والبرمجيات إلنتاج الخدمات 
الذكية في  والتطبيقات  اإللكترونية 
مختلف مجاالت الحياة، بإبداع وريادة 

ومهنية وحرفية عالية.
وأشارت إلى أن رسالة البرنامج تنبع 
الوطنية،  اإلســـتراتيجية  الرؤية  من 
في رفد سوق العمل بخريجين مهرة 
وريادييـــن ومبدعيـــن بمجال تطوير 
وإنتاج تطبيقـــات الويب والهواتف 
المجـــاالت  جميـــع  فـــي  الذكيـــة 
خريجيـــن  خـــالل  مـــن  المتوافـــرة، 
للقيادة والمنافســـة محليًا  مؤهلين 

وعالميًا وطاقم متخصص.
وبينت أنـــه يتوقع مـــن الطالب عند 
المعرفة  اكتســـاب  التخصـــص  إنهاء 
والفهم والمهارات الذهنية والعملية، 
ليكـــون قادرًا علـــى برمجـــة تطبيقات 
أنظمتها،  بمختلف  الذكيـــة  الهواتف 

طلع ممثل بولندا على 
ُ
األتيرة ت

إجراءات االحتالل بحق البيئة
رام الله - "األيام": أطلعت رئيس سلطة جودة البيئة عدالة االتيرة في مكتبها 
أمس، ممثل جمهورية بولندا في رام الله بشمســـواف شـــيش، بحضور نائب 
رئيس الســـلطة جميل المطور وممثل نقطـــة االتصال الوطنية التفاقية تغير 
المناخ الدولية نضـــال كاتبة، على التحديات التي تواجهها دولة فلســـطين 

نتيجة إجراءات االحتالل اإلسرائيلي التي تستهدف البيئة الفلسطينية.
وأوضحـــت األتيرة أن إجراءات االحتالل بحق البيئة الفلســـطينية تحول دون 
تحقيق تنمية مســـتدامة في ظل مواصلة االســـتيطان وسيطرة االحتالل على 
الموارد الطبيعية وإقامة جدار الضم والتوســـع االستيطاني وتجريف األراضي 
الزراعية والحرجية ومصادرتها وإقامة المســـتوطنات اإلسرائيلية بما تحتويه 
مـــن مصانع كيماوية تلوث بيئتنا، باإلضافة إلـــى اآلثار البيئية التي ألحقتها 

الحروب العدوانية المتتالية على قطاع غزة.
بدوره قدم شـــيش، دعوة رســـمية للمشـــاركة في المنتدى العالمي للتنقل 
الكهربائي والذي سيعقد في وارسو بتاريخ 21 تشرين الثاني من العام الحالي، 
والمنظم من الحكومة البولندية ويستهدف الدول الموقعة على وثيقة إعالن 
منتدى الشـــراكة للنقل الكهربائي، إذ تعتبر دولتا فلسطين ومصر الدولتين 

العربيتين الوحيدتين الموقعتين على منتدى الشراكة.

غزة: حركة الـمقاطعة تناقش مع 
الفصائل وضع خطة لتوسيع حملتها  
غزة -  فايز أبو عون: تواصل حركة مقاطعة إســـرائيل وســـحب االستثمارات 
"BDS"، عقـــد اجتماعاتها مع الفصائل الفلســـطينية واالتحـــادات والنقابات 
المهنية فـــي قطاع غزة لوضع خطة جماعية محكمة ومتطورة لتوســـيع حجم 

مقاطعة بضائع االحتالل وإلحاق الضرر باالقتصاد اإلسرائيلي . 
وأكد منسق حركة المقاطعة في غزة، عبد الرحمن أبو نحل لـ"األيام"، أن الحركة 
دائمــــة التشــــاور والنقاش واالجتماع مــــع كافة االتحــــادات والنقابات واألحزاب 
والمؤسســــات التخاذ موقف يتبنى مقاطعة االحتالل بشــــكل كامل، والدعوة إلى 

مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية بكافة أنواعها، خاصة التي لها بديل وطني.  
وأضاف أبو نحل، إن لقاءات الحركة مع كافة القطاعات ومناقشـــة وضع خطة 
مشتركة لتوســـيع حملتها، وذلك لالنتقال من حالة الضغط على االحتالل من 
خالل مقاطعة البضائع فقط، إلى فكرة مقاطعة إســـرائيل بكل مكوناتها كجزء 

من حالة المواجهة المستمرة ضدها.
ـــن أن ضغط حركـــة المقاطعة داخليًا وخارجيًا يحظـــى باهتمام بالغ من  وبيَّ
قبل إســـرائيل كونها تكلفها الكثير من الخســـائر علـــى الصعيدين المادي 
والمعنـــوي، ما يدفعنا لمواصلة العمل من أجل التغيير في الموقف الرســـمي 

تجاه ما يرتكبه االحتالل من انتهاكات جسيمة بحق شعبنا وأسرانا البواسل.
وقال األهم من ذلك أيضًا، إن إســـرائيل باتت اليـــوم تعتبر الحركة من أكبر 
األخطار اإلســـتراتيجية المحدقة بها، ولكن ما ســـتقوم بـــه الحركة قريبا على 
المســـتوى الداخلي من خالل الطلب من السلطة الوطنية في الضفة ومن حركة 
"حماس" في غزة عدم السماح باســـتيراد أي بضائع إسرائيلية التي لها بديل 

وطني أو عربي أو حتى أجنبي، سيكون أكثر إيالمًا إلسرائيل.

"الخارجية" تستنكر قمع االحتالل 
االحتجاجات السلمية

رام اللـــه - "األيـــام": أدانـــت وزارة الخارجيـــة والمغتربين، عمليـــات القمع 
التي ترتكبها قوات االحتالل بحق النشـــطاء الفلســـطينيين المشـــاركين في 
التظاهرات والمســـيرات الســـلمية المناهضة لالحتـــالل وإجراءاته وقراراته 

العنصرية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، ووصفتها بـ "الوحشية".
واعتبرت "الخارجية" في بيان صحافي، أمس، أن الهدف من استخدام العنف 
المفرط ضد المشـــاركين في المســـيرات والتظاهرات السلمية هو بث الخوف 
والرعب وزرع فقدان األمل وعدم الجدوى في أوساط الفلسطينيين ووعيهم من 
مثل المشاركة في تلك الفعاليات، على اعتبار أنها غير مجدية، مشيرة إلى أن 

انطالق العام الدراسي في "العربية األميركية"
جنين - محمد بالص: توجه أكثر من 11 ألف طالب وطالبة 

من كافــــة محافظات الوطن ومن داخل الخط األخضر، أول 

من أمس، إلى مقاعدهم الدراســــية في الجامعة العربية 

األميركية مع بدء العام األكاديمي الجديد.

وهنأ رئيــــس الجامعة الدكتور علي زيــــدان أبو زهري، 

أســــرة الجامعة لمناســــبة بدء العام األكاديمي الجديد، 

مشيرًا إلى أن ما يزيد على 11 ألف طالب وطالبة من كافة 

أرجاء الوطن والمســــجلين في مختلــــف كليات الجامعة، 

توجهوا إلى مقاعدهم الدراســــية، بعــــد انتهاء اإلجازة 

الصيفية، واســــتكمال تسجيل المساقات لكل طالب، مع 

استمرار عملية السحب واإلضافة للطلبة القدامى.

وتمنى أبــــو زهري، للطلبة والمدرســــين والعاملين في 

الجامعــــة عاما أكاديميا حافــــال بالتميز والنجاح، في ظل 

تطور كبير تشهده الجامعة في كافة النواحي والمحافل 

المحلية والعربية والدولية. 

ووجه خطابا إلى الطلبة الجدد، قال فيه: "اليوم أصبحتم 

نسيجا أساسيا في الجامعة، فااللتحاق بالجامعة العربية 

األميركية يشــــكل تجربة فريدة باعتبارها فرصة للتعلم 

النوعــــي ومكانا رائــــدا لبناء الشــــخصية وإعــــداد جيل 

قادر على إحــــداث التغيير اإليجابي فــــي مجتمعاتهم، 

وسيكونون قادة المستقبل لبناء الوطن".

وأشــــار أبو زهري، إلى أن الجامعة ال تقتصر على قاعات 

دراســــية فقط، بل فوقها ســــماء مفتوحــــة على انطالق 

األفــــكار واإلبداع والتميــــز، داعيا الطلبة إلى اســــتغالل 

كل وقتهــــم في حرم الجامعة، وبنــــاء الذكريات التي لن 

تنسى، وترك بصمة واضحة يفتخر بها الجميع.

وأضــــاف إن الجديد لهــــذا العام اعتمــــاد تخصصات 

جديدة في البكالوريوس والماجســــتير والدكتوراه تلبي 

حاجة الســــوق الفلســــطينية والعربية، مشــــيرا إلى أن 

الجامعة حصلت على عشــــرات الجوائز من خالل طلبتها 

وأعضاء هيئتهــــا األكاديمية واإلداريــــة، باإلضافة إلى 

توســــيع قاعــــدة الشــــراكة المجتمعية مع مؤسســــات 

الدولة، حيث جرى توقيع عشــــرات اتفاقيات التعاون مع 

المؤسسات الفلسطينية المختلفة، باإلضافة إلى توسيع 

التعــــاون المحلي واإلقليمــــي والدولي مع المؤسســــات 

األكاديمية.

نظمت سلسلة لقاءات إرشادية

"القدس المفتوحة" تستقبل
الطلبة الجدد في عدد من فروعها 

األمنية  الجعبــــري، وممثلو األجهــــزة 
في  واألهلية  الرســــمية  والمؤسسات 
المحافظــــة، وأعضــــاء لجــــان األقاليم 
لحركة "فتح"، والعديد من الشخصيات 

االعتبارية في المحافظة.
وفي فـــرع بيت لحـــم، نظم مجلس 
الشـــبيبة  وحركـــة  الطلبـــة  اتحـــاد 
الطالبيـــة احتفااًل الســـتقبال الطلبة 
الجـــدد، بحضور مديـــر الفرع د. علي 
صالح، وعضو اللجنة المركزية لحركة 
"فتـــح" عباس زكـــي، وعضو المجلس 
الثـــوري لحركة "فتح" ســـكرتير عام 
الشبيبة حسن فرج، وأمين سر إقليم 
"فتح" في محافظـــة بيت لحم محمد 
المصـــري، وعدد من أعضـــاء اإلقليم 
وأمناء سر المناطق، وممثلي األجهزة 
األمنية، وعدد من ممثلي المؤسسات 

الخاصة والعامة.
ونظم فرع الجامعـــة بطولكرم لقاًء 
إرشـــاديًا للطلبة الجـــدد، بحضور د. 
سالمة ســـالم مدير الفرع ود. حسام 

حرز الله المساعد األكاديمي، وسامي 
كنعان رئيس قســـم شـــؤون الطلبة، 
وكمال أبو علي رئيس قســـم القبول 
والتســـجيل، وبهادر رزق الله موظفة 
شـــؤون الطلبـــة، وجهـــاد طقاطقـــة 
النجار  وزيـــاد  األكاديمي،  المرشـــد 

رئيس مجلس اتحاد الطلبة.
ونظـــم مجلس اتحاد الطلبة وحركة 
الشـــبيبة الطالبيـــة بفـــرع الجامعة 
في سلفيت، حفل اســـتقبال الطلبة 
الجدد، بحضور مدير الفرع د. باســـم 
شلش، وعبد الســـتار عواد أمين سر 
حركة "فتـــح" إقليم ســـلفيت، وعبد 
الكريم زبيدي رئيس بلدية سلفيت.

واختتـــم فـــرع جامعـــة القـــدس 
المفتوحة في رفح عددًا من اللقاءات 
والورش اإلرشـــادية، بمشاركة مدير 
الفرع د. سلمان الديراوي، والمساعد 
األكاديمـــي واإلداري بالفـــرع جهاد 
المصري، ورؤســـاء األقســـام وأعضاء 

الهيئة التدريسية بالفرع. 

 تصر على تطبيق اتفاق العام 2017

غزة: فصائل االئتالف الوطني ترفض 
التوقيع على مبادرة القوى للمصالحة

كتب حسن جبر:

رفضت فصائل االئتالف الوطني الديمقراطي المشاركة 
في التوقيـــع على مبـــادرة الفصائـــل الثمانيـــة إلنهاء 
االنقســـام وتحقيـــق الوحـــدة الوطنية التـــي أعلن عنها 

األسبوع الماضي.
وقـــال مصدر موثـــوق لـ"األيام"، إن الفصائـــل األربعة التي 
شـــاركت، أمس، في اجتماع لجنة المتابعـــة للقوى الوطنية 
واإلســـالمية فـــي مدينة غزة أصـــرت على أهميـــة المطالبة 
بتطبيـــق اتفـــاق المصالحـــة العـــام 2017 دون الحاجة إلى 
مبادرات أو اتفاقات جديدة وهو ما تطالب به حركة فتح التي 

لم تسلم حتى اآلن ردها بشكل رسمي للفصائل الثمانية.
واكـــد المصدر أن ممثلين عن الفصائل الثمانية عرضوا 
أمام الفصائل خالل اجتماع لجنة المتابعة آخر التطورات 

المتعلقـــة بمبادرتهم مؤكدين إمكانيـــة انضمام باقي 
الفصائـــل الى المبادرة ما يســـرع مـــن تطبيقها في حال 

وافقت حركة فتح عليها.
يشـــار إلى أن فصائـــل االئتالف الوطنـــي الديمقراطي 
تضم كال من الجبهة العربية الفلسطينية وجبهة النضال 
الشـــعبي وجبهة التحرير الفلســـطينية وجبهة التحرير 
العربيـــة عقدت أول من أمـــس، اجتماعا أعلنت في ختامه 

وجهتها النهائية من مبادرة الفصائل الثمانية.
وكانت فصائل لجنة المتابعة ناقشـــت خـــالل اجتماعها 
الدوري، امس، بمدينة غزة عددا من القضايا المهمة وخاصة 
إضـــراب اتحـــاد المقاولين عن العمل ورفضهـــم آلية إعادة 
إعمار غزة )GRM( وفق اتفاق روبرت ســـيري إلدخال المواد 
إلى جانب مطالبتهم باإلفراج عن قيمة اإلرجاع الضريبي من 

مالية السلطة الوطنية التي لم يتلقوها منذ سنوات.

الويب،  تطبيقـــات  وبرمجة  وتصميـــم 
وقادرًا على تطوير تطبيقات الوســـائط 
المتعـــددة لألجهـــزة الذكيـــة، وملمًا 
بمهـــارات اإلبداع والريـــادة والتفكير 
الفعال  االتصـــال  ومهـــارات  الناقـــد، 
وقيـــادة الفريق، واســـتخدام مهارات 
حـــل  فـــي  المعلومـــات،  تكنولوجيـــا 
المشـــكالت على المســـتويين الفردي 

والمؤسسي بكفاءة عالية وإظهار. 
وأوضحت أنه يشـــترط النجاح في 
امتحان الثانوية العامة أو ما يعادلها 
في كافة الفروع لاللتحاق بالتخصص 

الذي يستمر سنتين.
حرية التعبير منتهكة ومصادرة، عبر 
االعتقال واإلبعاد والضرب والتنكيل 

واإلعدام الميداني المباشر.

رام اللـــه - "األيام": احتفلت جامعة 
القـــدس المفتوحـــة فـــي عـــدد من 
فروعها في الضفة وغزة باســـتقبال 
الطلبـــة الجدد، من خـــالل إقامة عدة 
احتفـــاالت، وكذلك تنظيم سلســـلة 

لقاءات إرشادية.
وتخللت اللقاءات كلمات إرشـــادية 
للطلبـــة حـــول أهميـــة التخصصات 
الجامعة،  فـــي  المعتمدة  الحديثـــة 
فيمـــا تـــم تقديم اســـتعراض حول 
الخدمات التي تقدمها شؤون الطلبة، 
مـــن بينها المنـــح الطالبية، وطبيعة 
طرحتها  التي  الجديدة  التخصصات 

الجامعة هذا العام.
ففـــي رام اللـــه والبيـــرة، نظم فرع 
الجامعة لقاء إرشـــاديًا حضره رئيس 
الفرع د. حســـين حمايل، والمســـاعد 
األكاديمـــي فـــي الفـــرع د. معتصم 
مصلـــح، والمرشـــد األكاديمـــي وفاء 
الطلبة  زعترة، ورئيس قسم شـــؤون 
ياســـين ريان، وعضـــو مجلس اتحاد 

الطلبة أيمن خطاب.
ونظم مجلس اتحــــاد الطلبة وحركة 
الشــــبيبة الطالبيــــة في فــــرع الخليل 
حفاًل الســــتقبال الطلبة الجدد، حضره 
مدير الفرع د. عبــــد القادر الدراويش، 
والمســــاعد األكاديمي ماجد أبو ريان، 
وعضــــو اللجنــــة المركزيــــة لمنظمــــة 
التحرير الفلســــطينية دالل ســــالمة، 
وممثل محافــــظ الخليل الدكتور رفيق 


