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تنويه
جنيــن / ورد خطــأ في إعالن تســجيل األراضي رقم 2019/4895 المنشــور في جريــدة الحياة بتاريخ 
2019/7/1 حيث ورد أن رقم الوكالة الدورية هو 13997/2018/443 و الصحيح هو13917/2018/443 

لذا اقتضى التنويه . 

فقد هوية
جنين / أعلن أنا مادلين أكرم عبد الحليم أبو مريم من جنين عن فقدان هويتي الشخصية التي تحمل 

الرقم 854531993 أرجو ممن يجدها تسليمها إلى أقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر سلفا. 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

7/24 د
محكمة صلح جنين

تبليغ قرار حكم للمدعى عليه 
بالدعوى المدنية رقم 2018/1834 صلح جنين 

إلى المدعى عليه ( مؤيد أسعد بركات غانم ) من  دير الغصون/  طولكرم و مجهول محل اإلقامة حالياً، 
نعلمك بأن محكمة صلح جنين قررت و بتاريخ 2019/4/7 م في الدعوى الحقوقية رقم (2018/1834) 
صلح جنين الحكم عليك بدفع مبلغ وقدره (4000) شيقل للمدعي (راشد عبد القادر يوسف نعيم) من 

مسلية وكذلك إلزامك بالرسوم والمصاريف وعشرون ديناراً أتعاب محاماة . 
 حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بإسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 2019/4/7م . 

نائب رئيس قلم/ محكمة صلح جنين 

دولــة فلسطيــن

وزارة الحكم المحلي

محافظة جنين

إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة جنين بشان 
إيداع مشروع هيكلي برقين  رقم المشروع 2019/17

تعلن اللجنة اإلقليمية لمحافظة جنين عن إيداع مشروع هيكلي رقم المشروع 2019/17 لالعتراضات 
وذلــك حســب المخططات المعلنة والمودعة في مقر بلديــة برقين وفي مقر مديرية الحكم المحلي / 
محافظة جنين والواقعة ضمن الخط األزرق من أراضي بلدة  برقين في محافظة جنين وذلك استنادا 
للمواد (20)،(21) من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم 79 لســنة 1966 ويجوز ألي شــخص 
وألي سلطة أو مؤسسة رسمية أو أهلية ممن لهم مصلحة في ذلك تقديم اقتراحاتهم أو اعتراضاتهم 
على المشــروع معنونة إلى رئيس لجنة التنظيم المحلية خالل مدة شــهرين من تاريخ إعالن اإليداع 
بالجريدة الرسمية وجريدتين محليتين وتدعم االعتراضات أو االقتراحات المقدمة حيثما أمكن بمخططات 

إيضاحية ووثائق ثبوتية . 

رئيس اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء / محافظة جنين / راغب أبو دياك

7/24 د

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي جنين

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2019/5646

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة سماح محمد مسعود خضور بصفتها وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 10499/2018/441 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/10/4 المعطوفة على الخاصة 
سجل 1858 صفحة 2018/42 الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في عمان بتاريخ 2018/2/6 والعامة 

سجل 1912 صفحة 2018/107 الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في عمان بتاريخ 2018/7/3 
وذلــك لتقديم معاملة بيع رقــم 5646/ج/2019على القطعة رقم 117 من حوض رقم 4 من أراضي 

صانور. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمســة أيام من تاريخ النشــر 

وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : سماح محمد مسعود خضور. 

اسم الموكل « المالك  : نجي علي عبد اهللا العيسة، رفيقة طاهر عبد اهللا علي، حورية أمين عبد الرحيم 
أبو الرب، ( حسام + فتحي + رائد + سهير + أمل + حنان / أبناء محمد المعروف أحمد علي العيسة). 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

7/24 د

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي جنين

دائرة تسجيل اراضي جنين

دائرة تسجيل اراضي جنين

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2019/5659

يعلــن الطــالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة إبراهيم محمــد إبراهيم نواهضة بصفته وكيال بموجب 
الوكالة الخاصة رقم 3540/2019/1838 الصادرة عن عدل نابلس بتاريخ 2019/3/9 

وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقم 5659/ج/2019 على القطعة رقم 12 من حوض رقم 14 من أراضي 
اليامون. 

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمســة أيام من تاريخ النشــر 
وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون

اسم الوكيل : إبراهيم محمد إبراهيم نواهضة. 
اسم الموكل « المالك : فارس رياض فارس أبو حسن. 

عدد الحصص المباعة: 10 م 2 . 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2019/5664

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة  محمود عناد محمود عنزاوي بصفته وكيال بموجب الوكالة  
الخاصة رقم 7640/2019/446 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2019/7/21 المعطوفة على الدورية 
رقــم 3992/2012/411 الصــادرة عــن عدل جنين بتاريــخ 2012/5/20 المعطوفة على الخاصة رقم 

3907/2012/411 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2012/5/16 
وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقــم 5664/ج/2019على القطعة رقم 3 من حــوض رقم 29 من أراضي 

قباطية . 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمســة أيام من تاريخ النشــر 

وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : محمود عناد محمود عنزاوي. 

اسم الموكل « المالك:   محمد سميح أحمد الصمادي.  
عدد الحصص المباعة: كامل الحصص. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2019/5653

يعلــن الطالع العموم أنــه تقدم لهذه الدائرة رفيق محمد رفيق كميــل بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم  6769/2019/446 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2019/7/1 

وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقم 5653/ج/2019 على القطعة رقم 82 من حوض رقم 29 من أراضي 
قباطية. 

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمســة أيام من تاريخ النشــر 
وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون

اسم الوكيل : رفيق محمد رفيق كميل .
اسم الموكل « المالك:  خالد عمر سليمان الذيب. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

7/24 د

7/24 د

7/24 د

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي جنين

دائرة تسجيل اراضي جنين

دائرة تسجيل اراضي جنين

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2019/5651

يعلــن الطالع العموم أنــه تقدم لهذه الدائرة رفيق محمد رفيق كميــل بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم  6768/2019/446 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2019/7/1 

وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقم 5651/ج/2019 على القطعة رقم 80 من حوض رقم 29 من أراضي 
قباطية . 

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمســة أيام من تاريخ النشــر 
وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون

اسم الوكيل : رفيق محمد رفيق كميل .
 اسم الموكل « المالك:  عدنان عمر سليمان عبد اهللا. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2019/5650

يعلــن الطالع العموم أنــه تقدم لهذه الدائرة رفيق محمد رفيق كميــل بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم  7124/2019/446 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2019/7/9 

وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقــم 5650/ج/2019 على القطعة رقم 43 من حــوض رقم 20066 من 
أراضي جنين. 

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمســة أيام من تاريخ النشــر 
وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون

اسم الوكيل : رفيق محمد رفيق كميل .
اسم الموكل « المالك»:  أشرف رفيق سليمان حسين. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2019/5647

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة محمد خالد محمد حج علي  بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 9919/2015/424 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2015/10/8

وذلــك لتقديم معاملة بيع رقــم 5647/ج/2019على القطعة رقم 21 من حوض رقم 35 من أراضي 
قباطية . 

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمســة أيام من تاريخ النشــر 
وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون

اسم الوكيل : محمد خالد محمد حج علي. 
 اسم الموكل « المالك  : (ماهر + وليد / أبناء أحمد سليمان أبو زيد)

دائرة تسجيل أراضي جنين 

7/24 د

7/24 د

7/24 د

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي جنين

دائرة تسجيل اراضي جنين

دائرة تسجيل اراضي جنين

دائرة تسجيل اراضي جنين

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2019/5645

يعلــن الطــالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة عصام أحمد محمود نــزال بصفته وكيال بموجب الوكالة    
الدورية رقم 5993/2019/446 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2019/6/12  

وذلــك لتقديم معاملة بيع رقــم 5645/ج/2019على القطعة رقم 17 من حوض رقم 18 من أراضي 
قباطية. 

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمســة أيام من تاريخ النشــر 
وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون

اسم الوكيل : عصام أحمد محمود نزال.
 اسم الموكل « المالك  : (فواز + فوزية + فتحية + عبلة / أبناء يوسف عبد الرحمن نزال).  

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2019/5660

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة  محمود عناد محمود عنزاوي بصفته وكيال بموجب الوكالة   
الدورية رقم 13376/2018/442 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/12/12 و المعطوفة على الخاصة 
رقم 10575/2018/441 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/10/7 و الخاصة رقم 10677/2018/441 

الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/10/9 
وذلــك لتقديــم معاملــة بيع رقــم 5660/ج/2019علــى القطعة رقــم 2 من حوض رقــم  5 وقطعة 

(17)+(209)+(23)+(25)+(40) +(44) + (45) من حوض رقم (6) من أراضي أم التوت .
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمســة أيام من تاريخ النشــر 

وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : محمود عناد محمود عنزاوي.  

 اسم الموكل « المالك  :حسين أحمد إبراهيم زكارنة،( محمود + أحمد + محمد + مهدي + حنان + 
خيرية + ختام + سهام + هيام / أبناء حسين أحمد زكارنة) .  

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2019/5666

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة  صافي سليم صافي سعيد بصفته وكيال بموجب الوكالة  
الدورية رقم 6173/2019/446 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2019/6/17 والمعطوفة على  العامة 

4058/2019/445  الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2019/4/11
وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 5666/ج/2019على القطعة رقم 8 من حوض رقم 7 من أراضي كفر قود. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمســة أيام من تاريخ النشــر 

وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : صافي سليم صافي سعيد. 

 اسم الموكل « المالك :سهام برهان عبد جبر، فاطمة محمود محمد العمارنة. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2019/5673

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة   صبا عبد السالم سليم سعدي بصفتها وكيال بموجب الوكالة  
الدوريــة رقــم 5147/2019/445 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2019/5/8 والمعطوفة على  العامة  
ســجل 1974 صفحة 2018/56 الصادرة عن  ســفارة دولة فلسطين في األردن بتاريخ 2018/10/17 

والعامة سجل 2061 صفحة 2019/23 الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في األردن
وذلــك لتقديــم معاملة بيــع رقم 5673/ج/2019علــى القطعة رقم 51 من حــوض رقم 20054 من 

أراضي جنين . 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمســة أيام من تاريخ النشــر 

وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : صبا عبد السالم سليم سعدي. 

 اســم الموكل « المالك : ( محمد + رنا + منى + هنا / أبناء صالح محمد شــقير)، ( حســن + نبيل + 
عصام / أبناء عرسان إبراهيم سوقية)،( مهدي + رانية / أبناء أحمد محمد عجاوي). 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

7/24 د

7/24 د

7/24 د

7/24 د

تنويه
جنيــن / ورد خطــأ في إعالن تســجيل األراضي رقم 2019/5238 المنشــور في جريــدة الحياة بتاريخ 
2019/7/17 حيث ورد أن اســم الموكل هو محمد ســعيد محمد أبو ريا و الصحيح هو محمد سعد محمد 

أبو ريا لذا اقتضى التنويه . 

تحت رعاية الرئيس محمود عباس

الخليل: «القدس المفتوحة» تختتم تخريج الفوج األول من برنامج تعليم األسرى
رام اهللا- الحيــاة الجديدة- احتفلت جامعة القدس المفتوحة 
وهيئة شؤون األسرى والمحررين، وبإشراف من وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي، أمس، بتخريج الفوج األول من برنامج 

تعليم األسرى داخل سجون االحتالل.
جــاء هــذا االحتفــال، الذي أقيــم في فــرع الخليــل، اختتاماً 
لفعاليات الجامعة لتخريج الفوج الثاني والعشرين (فوج اإلرادة 
والصمود)، إذ خرجت الجامعة (31) أسيراً، بعدما خرجت (62) 

أسيراً في نابلس يوم اإلثنين الماضي.
وشــارك في االحتفال محافظ محافظة الخليل اللواء جبرين 
البكــري ممثــالً عن الرئيــس محمود عبــاس، ورئيس هيئة 
شــؤون األســرى والمحررين واللواء قدري أبو بكر، ورئيس 
مجلس األمناء المهندس عدنان سمارة، ورئيس الجامعة أ. د. 
يونس عمرو، ونوابه ومســاعدوه، ومدير فرع الخليل د. عبد 
القادر دراويش، وأمين عام مجلس البحث العلمي في وزارة 
التعليم العالي د. فالح كتانة، ورئيس مجلس الطلبة القطري 
زيــاد الــواوي، وممثلون عــن األجهزة األمنيــة والمتقاعدون 
العسكريون، ولجان الزكاة والوزارات المختلفة، وأقاليم فتح 

جنوب الضفة.
وقــال المحافــظ البكري في كلمــة ألقاها نيابة عن الســيد 
الرئيس محمود عباس: «يشــرفني بهذا اليوم أن أنقل لكم 
تحيات السيد الرئيس، متمنياً للجميع مزيداً من التقدم والنجاح 

ولـ «القدس المفتوحة» مزيداً من التميز واإلبداع».
وأضــاف اللــواء البكري أن األســرى واألســيرات، منــذ بداية 
االحتالل، عملوا على تحويل الســجون إلــى مدارس ثورية، 
وكانوا باستمرار يلتحمون في صياغة البرامج النضالية على 

األرض انطالقاً من السجون.
وبيــن أن احتفــاالت التخريج في الجامعــة «كانت مهرجانات 
وطنيــة عبــرت عن التفافنا حــول قيادتنا الشــرعية منظمة 
التحريــر وعلى رأســها الســيد الرئيــس، منوهاً إلــى أن كل 
أبنــاء محافظــة الخليل عبروا من خــالل مهرجانات «القدس 
المفتوحــة» الجماهيريــة عــن التفاهــم إلى جانــب القيادة 
الشــرعية ومنظمــة التحريــر، في إطــار تمســكها بالثوابت 

وحفاظها على مشروعنا الوطني».
وقــال اللواء قدري أبــو بكر، في كلمة لــه، إن جامعة القدس 
المفتوحة هي جامعة الكل الفلســطيني، مشيراً إلى أن «هذا 
االحتفال يقام تحت شــرف من تحدى الظلمة وحقد الســجان 
وامتلك اإلرادة والعزيمة إلكمال مسيرة النضال بالعلم، وضربوا 
أرقاماً قياسية عالمية باإلضرابات عن الطعام بشكل جماعي 
وفردي وبالمدد الزمنية التي أمضاها البعض حيث قاربوا (40) 
عاماً في السجون، وبموازاة ذلك استغلوا وجودهم داخل جدار 
المعتقل لتطوير أنفسهم بالثقافة والعلم، إذ قدموا امتحانات 

الثانوية العامة والتحقوا بالجامعات الفلسطينية ودرسوا بأقل 
اإلمكانيات، ولم تزدهم قضبان الســجون إال تصميماً على أن 
يكونوا جامعيين ليســهموا في بناء مؤسســات الدولة بعد أن 

تتحقق حريتهم التي نراها قريبة جداً».
ولفت إلى أن جامعة القدس المفتوحة «لم تبخل على أسرانا 

يوماً، بل كانت سباقة لفتح بوابة المستقبل أمامهم».
ولفت إلى أن (1026) أســير داخل سجون االحتالل ملتحقون 
حالياً ببرامج تعليمية إلكمال شــهادتهم الجامعية األولى من 
أصل نحو (5700) أسير يقبعون في سجون االحتالل، مشيراً 
إلــى أن جامعة القــدس المفتوحة في مقدمة الجامعات التي 
يلتحق بها األسرى، إذ إن هناك (906) أسرى يلتحقون بها حالياً 
إلكمال تعليمهم. ونوه إلى أن (497) أسيراً وأسيرة سيتقدمون 

قريباً المتحان الثانوية العامة، متمنياً لهم النجاح.
من جهته، لفت رئيس مجلس أمناء الجامعة م. عدنان سمارة 
إلــى أن «القــدس المفتوحــة» تتميز بأن العالقــة بين إدارة 
الجامعــة وطلبتها تكاملية، قائــالً إن «الجامعة حققت اليوم 
واحداً من أهم أهدافها بتمكين األسرى من إكمال تعليمهم».

وأشار م. سمارة إلى أن «الجامعة وصلت إلى مرحلة متقدمة 
من التعليم المدمج الذي يغزو العالم وسيصبح النظام السائد 

على المستوى التربوي»، منوهاً بأن الجامعة لديها حالياً أربعة 
مراكز بحثية متخصصة، وهي تسعى إلى إقامة مركز بحثي 
آخــر عن القدس عاصمة فلســطين األبديــة، باإلضافة إلى 

السعي لفتح تخصصات حديثة في الدراسات العليا.
وقال رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو: «نحتفل اليوم احتفاالً 
خاصــاً نتيجة ثمرة زرعــت على أيدي القــادة العظماء الذين 
أسســوا هذه الجامعة»، مشــيراً إلى أن الجامعة حرصت منذ 
نشأتها على إيصال األسرى إلى مرحلة التعليم العالي، وبذلت 
جهــوداً متواصلة بالتعاون مــع وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي وهيئة شــؤون األسرى إلطالق برنامج يعنى بتعليم 
األسرى في سجون االحتالل، الذي أثمر اليوم عن تخريج أول 

كوكبة خريجين منه.
وعبــر عن اعتزازه ومباركته بثمرة جهــد طويل لنقف اليوم 
«لتخريج الثلة الثانية من أسرانا في المعتقالت اإلسرائيلية، 
وقــد بذلــت الجامعة منــذ نشــأتها كل الجهــود للدخول إلى 
معتقــالت االحتالل لتصــل إلى هناك، وهــذه الجهود أثمرت 
باتفاقية مشــتركة مع وزارتي التعليم العالي وهيئة شؤون 
األسرى، ونحن اليوم نخرج الدفعة الثانية من هؤالء األسرى 
الذيــن بلغ عددهم حوالي 630 أســيراً، فخرجنا قبل يومين 

مجموعة، واليوم نخــرج الدفعة الثانية في الخليل، ويجلس 
على مقاعد الدراســة حوالي 900 طالب أســير، ونتطلع ألن 
يدخل معنا في هذا البرنامج عدد أكثر من األسرى، ونسعى 

ألن ندخل األسيرات إلى هذا البرنامج». 
وسجل الشكر لشــعبنا وللقيادة الفلسطينية لدعم الجامعة 
ومسيرتها، وصوالً إلى ما تحققه اليوم من تقدم في المجاالت 
كافــة، منوهاً بانتشــار الجامعــة في (18) فرعاً دراســياً في 
الضفة وغزة، باإلضافة إلى مركزين متنقلين بهدف إيصال 

العلم إلى كل بيت فلسطيني.
من جانبه، قال د. فالح كتانة: «إن إســرائيل تحرم األســرى 
من كثير من حقوقهم وفي مقدمتها التعليم»، مشيراً إلى أن 
دعم التعليم العالي من األوليات في عمل الحكومة الحالية.

وأضــاف: «نقف بفخر وســعادة ونحن نــودع فوجاً جديداً من 
جامعــة القــدس المفتوحــة، تخرجــوا من جامعتهــم وقالوا 
لالحتالل إنهم مناضلون متعلمون»، مشــيراً إلى أن األسرى 
حولــوا بنضالهــم التراكمي المحنة إلى منحــة، وعملوا على 
تخطــي المعيقات، محققين العديد من اإلنجازات وصوالً إلى 
االلتحاق بالجامعات الفلسطينية لنيل شهادة البكالوريوس».

وألقى جهاد القواسمي كلمة باسم أهالي األسرى، قال فيها: 
«إنه لمن دواعي سروري وفخري واعتزازي أن أقف نيابة عن 
فتية آمنوا برهم وارتبطوا بوطنهم، فقدموا أرواحهم وزهرة 
أعمارهم وشبابهم فداء الوطن فلسطين، فلسطين األرض 
والهويــة، فكانوا حــراس الحلم وملح األرض الفلســطينية، 

فزادوا شرفاً وعزاً وإيماناً، ورفعهم اهللا بالعلم».
وتولــى عرافــة الحفــل مديــر فــرع الخليــل د. عبــد القادر 
الدراويش، وتال أ. د. جمال إبراهيم عميد القبول والتســجيل 

واالمتحانات أسماء الخريجين على النحو اآلتي:
تخصص تعليم االجتماعيات

إيــاد علي القواســمي، أحمد محمــد الزغاري، أســامة محمد 
ادريس ســعيد، أكرم إبراهيم قواسمي، أيوب نعيم زغارير، 
جعفر محمود العبيات، جمــال محمود الرجوب، حاتم محمود 
الجمل، رامي ســمير حساسنة، رائد صالح أبو حمدية، طالب 
علي عمرو، عامر أحمد أبو سنينة، عبد الرحمن يوسف مقداد، 
عالء محمد بحيص، علي عبد الحليم القيســية، عماد صادق 
نيــروخ، فراس يوســف أبو عليا، محمد بدر مســالمة، محمد 
طالل أبو سنينة، محمد عمر فهمي ناصر الدين، محمد نبيل 
العرقان، محمود أحمد دودين، موســى جميل شوكة، موسى 
عودة زين، وائل ياقين النتشة، وسيم محمد أسامة مسودة.

تخصص الخدمة االجتماعية
إبراهيم محمد الحلبية، خضر ســليمان راضي، سعيد محمد 

قواسمه، محمود داود جاموس، نصري عايد عاصي.

المستشار أبو شرار يبحث تعزيز التعاون مع االئتالف األهلي إلصالح القضاء 
رام اهللا- الحياة الجديدة- بحث رئيس المحكمة العليا، رئيس 
مجلس القضاء األعلى االنتقالي المستشــار عيسى أبو شرار، 
مع وفد من االئتــالف األهلي إلصالح القضاء وحمايته، أمس، 

سبل التعاون في عملية اإلصالح.
وأكد المستشار أبو شــرار، خالل االجتماع الذي حضره أعضاء 
مجلــس القضاء األعلى االنتقالي، أن مجلس القضاء يســتمع 

لألفكار المتوفرة لدى المجتمــع المدني حول عملية االصالح، 
والمساهمة في وضع الخطط واآلليات التي سنعمل من خاللها 
علــى تجاوز كافة العقبات والمشــكالت التي تحول دون تقدم 

القضاء وتزعزع ثقة المواطن بالجهاز القضائي.
وشدد على ضرورة توفير كل ما يلزم لتعزيز وتكريس مبادئ 
سيادة القانون، واســتقالل السلطة القضائية، والحفاظ على 
هيبتها، باعتبارها األســس المتينة لبناء الدولة الفلسطينية، 

وتعزيز ثقة المواطنين بالقضاء الفلسطيني.
وأشــار إلــى أن أبــواب مجلس القضــاء األعلى ســتبقى دائماً 
مفتوحة أمام كل المؤسسات واألشخاص من المجتمع المدني 

واإلعالم ما دامت رؤيتهم تســهم في تعزيز القدرات وتطوير 
البناء واالرتقاء بالجهاز القضائي، وفي المقابل لن نسمح ألي 
أحد بالمســاس بهيبة القضاء والقضــاة، أو التدخل في العمل 

القضائي واإلداري المنوط بمجلس القضاء األعلى.
وقدم االئتالف األهلي إلصالح القضاء وحمايته رؤيته في أسس 
عمل مجلس القضاء األعلى االنتقالي، وتمنوا للمستشــار أبو 
شــرار النجاح بمهمة اصالح القضاء بمــا يؤدي إلى بناء قضاء 
فلسطيني قوي ومستقل ونزيه وعادل ومحايد، تعزيزا لحقوق 
المواطنين وحرياتهم األساسية، وتمكينا لحقهم األساسي في 

الوصول إلى العدالة.


