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دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2019/7/17
الرقم: 2018/8256

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله في الملف 
التنفيذي رقم 2018/8256

إلى المحكوم عليه: رامي جميل علي حمدان/ عنوانه سابقًا: رام الله/ قرية عطارة/ وسط البلد/ 
بجانب سوبر ماركت ابو تامر/ مجهول محل اإلقامة حاليًا.

نعلمك أن المحكوم له: عبد الكريم مصطفى محمود تري/ وكيله المحامي عبادة حشاش.
بناء على قرار قاضي التنفيذ الصادر بتاريخ 2019/7/7 في الملف التنفيذي المرقوم أعاله، 
فقد تقرر تبليغكم بواس���طة النش���ر بموعد جلس���ة االقتدار الواقعة في 2019/10/9 في 
الدعوى التنفيذية المرقومة أعاله، لذا يتوجب عليكم الحضور في موعد الجلس���ة المحددة 
وبعكس ذلك سيتم الس���ير بإجراء التنفيذ حضوريا بحقكم وعلى ذلك تم إجراء تبليغكم 

بالنشر حسب األصول والقانون.
مع االحترام

مأمور التنفيذ
يحيى عطا

دولة فلسطين
السلطة القضائية

علم وخبر وتبليغ بالنشر 
صادر عن محكمة صلح دورا
هيئة القاضي: احمد نجاجرة

في الدعوى رقم 2017/234 حقوق
طالب التبليغ: عدنان يوسف موسى قزاز، المحامي: علي ابراهيم خليل ابو صالح

المطلوب تبليغه: محمد عبد الحميد عبد الهادي درابيع هوية رقم: 972903462
وعنوانه: دورا � الطبقة

الجلسة يوم الثالثاء الموافق 2019/10/8 الساعة 9:00
وعم���اًل بأحكام الم���ادة 20 من قانون أص���ول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 
2001 يتوج���ب عليك الحضور الى المحكمة اعاله في الموعد المحدد أو ارس���ال محام عنك 
وكذلك يتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل مدة خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك 
هذا اإلعالن بواس���طة النشر في إحدى الصحف المحلية ويمكنك استالم نسخة عن الئحة 

الدعوى ومرفقاتها من قلم المحكمة وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريًا.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية

إخطار تنفيذي بالنشر
صادر عن دائرة تنفيذ الخليل

تاريخ التحرير: 2019/7/7
رقم القضية: 2019/2616 

إلى المدين/ المحكوم عليه: خالد غالب نايف عمرو هوية رقم: 937444099 � 1
وعنوانه: الخليل � الحاووز األول � مقابل مشحمة الشرباتي

أخبرك بأن الدائن/ المحكوم له: حازم ابراهيم مطلق ابو نجمة � الخليل
قد أبرز لهذه الدائرة كمبيالة

تحمل توقيعك/ بصمتك ومستحقة األداء بمبلغ 3520 شيكل إسرائيلي
 المرفق عنها صورة لالطالع

لذلك فإنه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات أو إرس���ال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل 
اس���بوعين من تاريخ هذا اإلع���الم 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.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة استئناف القدس
الرقم: 2019/116 استئناف حقوق
تاريخ التحرير: 2019/7/8

مذكرة دعوة مستأنف ضده بالنشر
صادرة عن محكمة استئناف القدس في الدعوى رقم 2019/116 استئناف حقوق

إلى المس���تأنف ضده: شركة نيوالند المتحدة لالس���تثمارات م خ م ممثلة في من يمثلها 
قانونًا/ بيت لحم.

يقتضى حضورك إلى محكمة اس���تئناف القدس يوم االثنين 2019/10/7، الس���اعة 9:00 
للنظ���ر في دعوى اس���تئناف حقوق رقم 2019/116  والتي أقامها عليك المس���تأنف عمر 
محمد كامل الزعاقيق/ الخليل وموضوع االستئناف الطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية 

بيت لحم في الدعوى رقم 2018/6 والقاضي ب�
الحك���م للمدعي بمبلغ 66440 ش���يكل وإلزام المدعى عليهما بدفع���ه للمدعي بالتضامن 
والتكامل وتضمينهم الرس���وم والمصاريف ومبلغ 200 دين���ار أردني أتعاب محاماة وربط 

المبلغ بجدول غالء المعيشة دون الفائدة القانونية.
بمثابة الحضوري بحق المدعى عليه األول

بحضور وكيل المدعى عليه الثاني
ويجوز لك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغك بالنشر بإحدى 
الصحف المحلية عماًل بالم���ادة )212( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 

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

رئيس قلم محكمة استئناف القدس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 3125/ج/2019
التاريخ: 2019/7/24

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد/ احمد سعيد يوسف 
حمدان وذل���ك بصفة وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاص���ة رقم 1738/2018/3508 عدل 

نابلس بتاريخ 2018/3/7
بمعاملة بيع القطعة 10 من الحوض 17 من اراضي طلوزة.

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

ووفقًا للقانون.
الوكيل اسم الموكل )المالك(   

احمد سعيد يوسف حمدان   ياسين احمد حسن قطناني   
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 3155/ج/2019
التاريخ: 2019/7/24

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم الى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد/ ش���وقي عبد الرحيم 
احمد ابو عمشة وذلك بصفة وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم سجل 2106/صفحة 
2019/68 الصادرة عن س���فارة فلس���طين في عمان بتاريخ 2019/7/10 والمعطوفة على 
الوكالة العامة رقم س���جل 1968/صفحة 2018/15 الصادرة عن سفارة فلسطين في عمان 

بتاريخ 2018/10/8 
بمعاملة بيع القطع 133+125 من الحوض 2 من أراضي سبسطية.

فمن له أي اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التسجيل خالل فترة خمسة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.

الوكيلاسم الموكل )المالك(

رقية أحمد محمد همشري ومضاء محمد محمود 
أبو صافية

شوقي عبد الرحيم احمد ابو عمشة

دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة
دائرة التنفيذ الشرعية

محافظة طوباس
الرقم: 36 و37 و38 و2019/65
التاريخ: 1440/11/19هـ
وفق: 2019/7/23م

إخطار تنفيذ بالنشر في الدعاوى رقم 36 و37 و38 و2019/65
إل���ى المحكوم علي���ه/ المنفذ ضده: مؤي���د عبد الله س���ليمان جبور من س���الم هوية رقم 
992179259 ومقيم في اإلمارات العربية المتحدة ومجهول محل اإلقامة حاليًا وال يوجد له 
محل اقامة في مناطق الس���لطة الوطنية الفلس���طينية وآخر محل اقامة في منزل والده في 

سالم بيت ابو عماد/ قرب مسجد عز الدين القسام/ الحارة الشرقية.
نبلغك هذه اإلخطارات الصادرة عن دائرة التنفيذ الشرعي في طوباس المتضمن لزوم دفعك 
إل���ى المنفذة/ أماني خالد محمود فايد/ مخيم الفارعة وس���كانها هوية رقم: 936734193 
المبلغ المحكوم به 1000 شيكل أجرة مسكن في الدعوى التنفيذية 2019/36، وبمبلغ 510 
دينار اردني 400 ش���يكل رقم 2019/65، وأجرة حضانة رقم 2019/38، و300 شيكل أجرة 
رضاعة رقم 2019/37  بموجب األحكام الصادر عن هه المحكمة، والمنبئة باتخاذ اإلجراءات 
القانونية بحقك عند امتناعك عن األداء في ظرف 10 عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ 

تبليغك هذه المذكرة بالنشر.
مأمور التنفيذ الشرعي/ طوباس
ناصر طارق حرز الله

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 5705/ج/2019
التاريخ: 2019/7/24

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة لميس بشار مهاوش 
ش���حادة وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 1867/2019/9181 تاريخ 

  2019/7/1
لميس بش���ار مهاوش ش���حادة بصفتي وكيال عن: محمد + اكرم + ط���ارق + منى أبناء 
س���ليم نجيب خنفر + عبد الرحمن + يوسف + خالد + وليد + محمد + سميرة + سائدة 
+ رائدة + ناهد أبناء س���ليمان نجيب خنفر + عائش���ة جميل امين مصطفى المعطوفة 
عل���ى 446/2019/5982 عدل جني���ن 2019/6/12 والعام���ة 2019/10776 عدل رام الله 
2019/6/16 والعام���ة س و ك 259 س���فارة فلس���طين الكوي���ت 2019/6/17 والخاصة 
س2094 ص2019/70 س���فارة فلس���طين عم���ان 2019/6/23 المعطوف���ة على العامة 
س2088 ص2019/3 س���فارة فلسطين عمان 2019/6/12 والعامة الصادرة عن مفوضية 

فلسطين كندا 2008/9/8 
بيع الحصص حسب الدورية

الصادرة من كاتب عدل نابلس 
وذلك بمعاملة بيع على اراضي سيلة الظهر حوض رقم 4 قطعة رقم 32

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 الوكيل اسم الموكل )المالك(  

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن الطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة آمال محمد فهمي عبد الرحمن األصهب 
من بل���دة قباطية بصفته الوكيل بموجب حصر إرث رق���م 4019/121/317 الصادرة عن 

شرعية جنين بتاريخ 2019/7/18
وذلك لتقديم معاملة كوش���ان تس���وية على قطعة االرض رقم 80 من الحوض 43 من 

اراضي قباطية
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عش���رة 

أيام من تاريخ النشر، وإاّل سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الموكل )المالك(اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة

محمد عبد الرحمن األصهب
دائرة تسجيل أراضي جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة االراضي في سلطة االراضي رام الله

رقم الملف: 2624 /ج/2019
التاريخ: 2019/7/21

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي رام الله السيد/ة زريفة وعايدة وايمان ابناء محمد 
عبد الرحمن الحامد بواس���طة الوكيل الدوري حس���ام فارس خليل ابو عجاق بموجب الوكالة 
الدوري���ة 2019/12973 بتاري���خ 2019/7/14 المعطوفة على الوكال���ة الخاصة 2018/7224 

والوكالة العامة 2018/7225 تصديق وزارة العدل
الصادرة من كاتب عدل تصديق وزارة العدل

وذلك بمعاملة بيع على أراضي سلواد حوض رقم 10 قطعة رقم 37
فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي في رام الله خالل فترة 
خمس���ة أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم الس���ير باجراء المعاملة حسب 

األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

دائرة األراضي رام الله

تنويه
س���قط سهوًا في اعالن دائرة تسجيل أراضي نابلس رقم 3134 و3138/ج/2019 المنشور 
ي���وم 2019/7/24 حيث لم يذكر رقم المل���ف 3138/ج/2019 ورقم القطعة 36 من حوض 
رق���م 22 من أراضي برقا وكذلك ذكر خطأ اس���م الوكيل ثام���ر والصحيح تامر، لذا اقتضى 

التنويه.

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية
محكمة رام الله الشرعية الشرقية

إعالن تبليغ حكم غيابي صادر عن محكمة رام الله الشرعية الشرقية
في الدعوى أساس 2019/36

إلى المدعى عليه: يس���ري عب���د الرحمن يم���ن دار حامد من عين يب���رود حامل هوية رقم 
949959589 وحاليًا مجهول محل اإلقامة في أمريكا وآخر محل إقامة له في البالد في بيت 

والده قرب محالت األقصى التجارية/ عين يبرود.
أعلم���ك أنه وبتاريخ 2019/7/23، وفي الدعوى أس���اس 2019/36، وموضوعها نفقة زوجة، 
المقامة عليك بناًء على الدعوى والطلب والبينة الخطية المبرزة واليمين الش���رعية واإلخبار، 
وتوفيقًا لإليجاب الش���رعي، وس���ندًا للم���واد 1818 من المجل���ة، و66 و70 و76 من قانون 
األحوال الش���خصية و75 و84 من قانون اصول المحاكمات الشرعية، فقد حكمت للمدعية 
)إيناس( المذكورة بمبلغ وقدره 1200 ش���يكل شهريًا نفقة زوجية لسائر لوازمها الشرعية 
ك بدفع ذلك للمدعية اعتبارا من تاريخ الطلب الواقع في 

ُ
حسب حالك واس���تطاعتك، وأمرت

2019/6/13م، واذنته���ا باالس���تدانة والصرف والرجوع عليه بم���ا يتراكم من هذه النفقة، 
وضمنتك الرس���وم والمصاريف القانونية، حكما غيابيا قابال لالعتراض واالستئناف حسب 

األصول، تحريرا في 1440/11/19ه� وفق 2019/7/23م.
وعليه فقد جرى تبليغك ذلك حسب األصول.

قاضي محكمة رام الله الشرعية الشرقية
خلود محمد الفقيه

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل االراضي
دائرة االراضي في سلطة االراضي نابلس

رقم الملف: 3130/ج/2019
التاريخ: 2019/7/23

إعالن صادر عن دائرة االراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة االراضي نابلس الس���يد/ كمال محمد احمد عكاشة وذلك 
بصفة وكي���ال دوريا بموجب الوكالة الدورية رق���م 1078/2011/10858 تاريخ 2011/7/26 

عدل نابلس
الصادرة من كاتب عدل

وذلك بمعاملة بيع على اراضي عسكر حوض رقم 2 قطعة رقم 22
فمن له اعت���راض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة االراضي خالل فترة خمس���ة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

ليلى احمد عبد الله عكاش���ة و)كايد وعماد وصباح وهبة( 
أبناء عبد الرحمن احمد عكاشة

كمال محمد احمد عكاشة

دائرة االراضي نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

إخطار تنفيذي بالنشر
صادر عن دائرة تنفيذ نابلس

تاريخ التحرير: 2019/7/10
رقم القضية: 2019/3412 
إل���ى المدين/ المحكوم عليه:1. ش���ركة الطريفي والصالح لالس���تثمار واالعالم المس���اهمة 

الخصوصية المحدودة رام الله � بالزا مول � مطعم هوت بوتيتو.
 2. مني���ر احمد محمود مصلح هوية رق���م: 916625023 وعنوانه: رام الله � بالزا مول/ مطعم 

هوت بوتيتو 
أخبرك بأن الدائن/ المحكوم له: نعيم اسماعيل عبد القادر طنطاوي/ نابلس

قد أبرز لهذه الدائرة شيك
تحمل توقيعك/ بصمتك ومستحقة األداء 1324 شيكل اسرائيلي.

 المرفق عنها صورة لالطالع
لذل���ك فإنه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات أو إرس���ال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل 
اسبوعين من تاريخ هذا اإلعالم وفقًا ألحكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب 
األصول، وإذا لم تبادر بذلك فس���وف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حس���ب القانون 

لذا اقتضى إخطارك بذلك.
مأمور التنفيذ

"القدس المفتوحة" فرع الخليل تحتفل بتخريج الفوج األول من برنامج تعليم األسرى
الخليـــل - "األيـــام": احتفلـــت جامعة القدس المفتوحة وهيئة شـــؤون األســـرى 
والمحررين، وبإشراف من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، بتخريج الفوج 
األول من برنامج تعليم األســـرى داخل ســـجون االحتالل، وذلك تحت رعاية الرئيس 

محمود عباس.
وأقيـــم االحتفال بفرع الخليـــل اختتامًا لفعاليات الجامعـــة لتخريج الفوج الثاني 
والعشـــرين )فوج اإلرادة والصمود(، والذي خرجت فيه الجامعة )31( أســـيرًا، بعدما 

خرجت )62( أسيرًا في نابلس يوم اإلثنين الماضي.
وافتتـــح االحتفال بتالوة آيات عطـــرة من القرآن الكريم، وعزف النشـــيد الوطني 
والوقوف دقيقة صمت على أرواح الشـــهداء، بحضـــور محافظ الخليل جبرين البكري 
ممثـــاًل للرئيس محمود عباس، ورئيس هيئة شـــؤون األســـرى والمحررين قدري أبو 
بكر، ورئيس مجلس األمناء عدنان ســـمارة، ورئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو، ونوابه 
ومســـاعديه، ومدير فرع الخليـــل د. عبد القادر دراويش، وأميـــن عام مجلس البحث 
العلمـــي في وزارة التعليـــم العالي والبحث العلمي د. فـــالح كتانة، ورئيس مجلس 
الطلبة القطري زياد الواوي، وممثلين عن األجهزة األمنية والمتقاعدين العسكريين، 

ولجان الزكاة والوزارات المختلفة، وأقاليم حركة "فتح" في جنوب الضفة الغربية.
وقال البكري: إن األسرى واألسيرات عملوا على تحويل السجون إلى مدارس ثورية، 
وكانوا باســـتمرار يلتحمون في صياغـــة البرامج النضالية علـــى األرض انطالقًا من 

السجون.
وبّيـــن أن احتفاالت التخريـــج في الجامعـــة "كانت مهرجانات وطنيـــة عبرت عن 
االلتفاف حول القيادة الشـــرعية منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس 
محمود عباس، منوهًا إلى أن أبناء محافظة الخليل عبروا من خالل مهرجانات "القدس 
المفتوحة" الجماهيرية عن التفافهم حول القيادة الشـــرعية ومنظمة التحرير، في 

إطار تمسكها بالثوابت وحفاظها على المشروع الوطني".
بدوره، قال أبو بكـــر: إن جامعة القدس المفتوحة هي جامعة الكل الفلســـطيني، 
مشـــيرًا إلى أن "هذا االحتفال يقام تحت شـــرف من تحدى الظلمة وحقد الســـجان 
وامتلـــك اإلرادة والعزيمة إلكمال مســـيرة النضال بالعلم، وضربوا أرقامًا قياســـية 
عالمية باإلضرابات عن الطعام بشـــكل جماعي وفردي وبالمدد الزمنية التي أمضاها 
البعض، حيث قاربوا )40( عامًا في الســـجون، وبموازاة ذلك استغلوا وجودهم داخل 
جدار المعتقل لتطوير أنفســـهم بالثقافـــة والعلم، إذ قدمـــوا امتحانات الثانوية 
العامة والتحقوا بالجامعات ودرسوا بأقل اإلمكانيات، ولم تزدهم قضبان السجون إال 
تصميمًا على أن يكونوا جامعيين ليسهموا في بناء مؤسسات الدولة بعد أن تتحقق 

حريتهم التي نراها قريبة جدًا".
ولفت إلى أن جامعة القدس المفتوحة "لم تبخل على األسرى يومًا، بل كانت سباقة 
لفتح بوابة المستقبل أمامهم"، مشددًا على أن األسرى أشعلوا ثورة علمية وثقافية 

من خالل إكمال تعليمهم وتحويل المعتقالت إلى أكاديميات للعلم والتعليم.
ولفت إلى أن )1026( أســـيرًا داخل سجون االحتالل ملتحقون حاليًا ببرامج تعليمية 
إلكمال شـــهادتهم الجامعية األولى من أصل نحو )5700( أسير يقبعون في سجون 
االحتالل، مشيرًا إلى أن جامعة القدس المفتوحة في مقدمة الجامعات التي يلتحق 
بها األســـرى، إذ إن هناك )906( أســـرى يلتحقون بها حاليًا إلكمال تعليمهم. ونوه 
إلى أن )497( أسيرًا وأسيرة سيتقدمون قريبًا المتحان الثانوية العامة، متمنيًا لهم 

النجاح.
من جهته، لفت ســـمارة إلى أن "القدس المفتوحة" تتميز عما سواها بأن العالقة 
بين إدارة الجامعة وطلبتها تكاملية، قائاًل: إن "الجامعة حققت اليوم واحدًا من أهم 

أهدافها بتمكين األسرى من إكمال تعليمهم".
وأشـــار إلى أن "الجامعة وصلت إلى مرحلة متقدمة من التعليم المدمج الذي يغزو 
العالم وســـيصبح النظام الســـائد على المســـتوى التربوي"، منوهًا إلى أن الجامعة 
لديها حاليًا أربعة مراكز بحثية متخصصة، وهي تســـعى إلى إقامة مركز بحثي آخر 
عن القدس عاصمة فلســـطين األبدية، باإلضافة إلى السعي لفتح تخصصات حديثة 

في الدراسات العليا.
وأكد أن جامعة القدس المفتوحة مصرة على أن تكون شريكًا في الثورة الصناعية 
الرابعـــة، ومواكبة مختلف التطورات التربوية والتكنولوجية، مشـــيرًا إلى أن اإلرادة 

والتصميم هما مفتاح النجاح والتفوق.
فيما عّبر عمرو عن اعتزازه ومباركته بتخريج الثلة الثانية من األســـرى، مشيرًا إلى 
أن الجامعة بذلت منذ نشأتها كل الجهود للدخول إلى معتقالت االحتالل لتصل إلى 
هناك، وهذه الجهود أثمرت اتفاقية مشـــتركة مع وزارتـــي التعليم العالي وهيئة 
شؤون األسرى، ونحن اليوم نخرج الدفعة الثانية من هؤالء األسرى الذين بلغ عددهم 
حوالى 630 أســـيرًا، فخّرجنا قبل يومين مجموعة، واليـــوم نخرج الدفعة الثانية في 
الخليـــل، ويجلس على مقاعد الدراســـة حوالى 900 طالب أســـير، ونتطلع ألن يدخل 
معنا في هذا البرنامج عدد أكثر من األســـرى، ونســـعى ألن ندخل األسيرات إلى هذا 

البرنامج". 
مـــن جانبه، قال كتانة: "إن إســـرائيل تحرم األســـرى من كثير مـــن حقوقهم وفي 
مقدمتها التعليم"، مشيرًا إلى أن دعم التعليم العالي من األوليات في عمل الحكومة 

الحالية.
وأضـــاف: "نقف بفخر وســـعادة ونحـــن نودع فوجـــًا جديدًا من جامعـــة القدس 
المفتوحة، تخرجوا من جامعتهم وقالوا لالحتالل إنهم مناضلون متعلمون"، مشـــيرًا 
إلى أن األســـرى حولوا بنضالهم التراكمـــي المحنة إلى منحـــة، وعملوا على تخطي 
المعيقات، محققيـــن العديد من اإلنجـــازات وصواًل إلى االلتحـــاق بالجامعات لنيل 

شهادة البكالوريوس".
وألقى جهاد القواســـمي كلمة باســـم أهالي األســـرى، قال فيها: "إنه لمن دواعي 
ســـروري وفخري واعتزازي أن أقـــف نيابة عن فتية آمنوا بربهـــم وارتبطوا بوطنهم، 
فقدمـــوا أرواحهـــم وزهرة أعمارهم وشـــبابهم فداء لفلســـطين، فلســـطين األرض 
والهوية، فكانوا حراس الحلم وملح األرض الفلســـطينية، فزادوا شـــرفًا وعزًا وإيمانًا، 

ورفعهم الله بالعلم".
وأضاف: "من بين عتمة الســــجن يشق األسرى طريق العلم والنور، متحدين ظلم 

المحتل وظلمة السجان، وليس هناك أرقى من صمود مغموس بالعلم والمعرفة، 
صمود هذه القيمة البشــــرية لألسرى التي يتمتع بها الشعب الفلسطيني، ففي 
يده اليمنى يقاوم، وباليســــرى يطالع ويتعلم، وللحريــــة والعيش النبيل يقاتل 
ويناضــــل، فحولوا ســــجونهم إلى قالع للتعلم وإلى أكاديميــــات فكرية وتربوية 
نتيجــــة لدراســــتهم المكللة بالصمــــود، والمحاطة باإلصرار والتحدي"، مشــــيدًا 
بــــدور جامعة القدس المفتوحة الوطني واألكاديمي بتمكين األســــرى من إكمال 

مسيرتهم التعليمية.
وفي ختــــام الحفل الــــذي تولى عرافته مديــــر فرع الخليــــل د. عبد القادر 
الدراويــــش، تال أ. د. جمال إبراهيــــم عميد القبول والتســــجيل واالمتحانات 

أسماء الخريجين، وهم:

تعليم االجتماعيات
إيـــاد علي القواســـمي، أحمد محمد الزغاري، أســـامة محمد إدريس ســـعيد، أكرم 
إبراهيم قواسمي، أيوب نعيم زغارير، جعفر محمود العبيات، جمال محمود الرجوب، 
حاتم محمود الجمل، رامي ســـمير حساسنة، رائد صالح أبو حمدية، طالب علي عمرو، 
عامر أحمد أبو سنينة، عبد الرحمن يوسف مقداد، عالء محمد بحيص، علي عبد الحليم 
القيسية، عماد صادق نيروخ، فراس يوسف أبو عليا، محمد بدر مسالمة، محمد طالل 
أبو سنينة، محمد عمر فهمي ناصر الدين، محمد نبيل العرقان، محمود أحمد دودين، 
موسى جميل شـــوكة، موسى عودة زين، وائل ياقين النتشـــة، وسيم محمد أسامة 

مسودة.

الخدمة االجتماعية
إبراهيم محمد الحلبية، خضر ســـليمان راضي، سعيد محمد قواسمة، محمود داود 

جاموس، نصري عايد عاصي.

لقطة من الحفل.

تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية مع 
الشعب الفلسطيني في البرلمان اإلكوادوري

رام اللـــه - "األيام: أعلـــن نائب رئيس البرلمان االكوادوري باتريســـيو دونوســـو عن 
تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية مع الشعب الفلسطيني، التي تضم في عضويتها 

كل األطياف الحزبية الممثلة في البرلمان األكوادوري.
وأكد دونوســـو خالل لقائه وزير الخارجيـــة والمغتربين ريـــاض المالكي، الذي يزور 
اإلكوادور، موقف بالده الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في تطلعاته 

العادلة نحو الحرية واالستقالل.
وقـــال إن مـــن المجموعـــة البرلمانية هـــو تأكيد هـــذه الحقيقة وتوطيـــد العالقات 
البرلمانية والرســـمية واالجتماعية بين الشعبين الفلسطيني واإلكوادوري، مضيفا إنه 
ســـيكون لها نشـــاطات متعددة في مجاالت التبادل الثقافي بين الشعبين والبلدين، 
وستعمل على الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه التي نصت 
عليهـــا القوانين والتشـــريعات الدولية، خاصة ما يتعلق بتلـــك القوانين التي تتعلق 

بالقانون الدولي وحقوق اإلنسان.
بدوره، أعرب المالكي عن شكره لنائب رئيس وأعضاء البرلمان اإلكوادوري على الدعم 
الصادق والموقف المبدئي الذي ظلت تقفه اإلكوادور حكومة وشـــعبا إلى جانب شعبنا 

الفلسطيني ونضاله العادل من أجل استعادة حقوقه المشروعة.
وفي سياق آخر، التقى المالكي مع وزيرة السياحة االكوادورية روزا برادو دي أولغين، 
وبحثا آليات تعزيز الســـياحة بين البلدين، خصوصا الســـياحة الدينية الى فلسطين، 

وتوقيع مذكرة تفاهم في المجال السياحي، موجها لها دعوة لزيارة فلسطين.

أبو سيف: للمؤرخين دور مهم في 
تأريخ وحماية المسرودات الوطنية

رام الله - "وفا": شــــدد وزير الثقافة عاطف أبو ســــيف على دور المؤرخين والبحث العلمي في 
تأريخ وحماية المسرودات الوطنية وتعميمها، والعمل على إعادة كتابة التاريخ بالطرق العلمية 

الموضوعية وحمايته من بطش وتزوير دولة االحتالل ومؤسساتها المحترفة في التزوير.
وأكد أبو ســـيف خالل لقائه، أمس، جمعية المؤرخين الفلسطينيين، بمقر الوزارة، أن 
الرواية الفلســـطينية بحاجة للتوثيق عبر نشر دراسات وأبحاث تعنى بالهوية والتراث 
واآلثار الفلســـطينية، وحماية المســـرودات ومواجهة التضليـــل والتزييف، وتنظيم 

فعاليات حول الرواية التاريخية الفلسطينية، يجمع المؤرخين من فلسطين والخارج.
وأوضح أن الثقافة هي الوعـــاء الجمعي للوعي الوطني، وأن اإلرث الحضاري والثقافي 
والتاريخي للشـــعب الفلســـطيني بحاجة للحماية من التزوير والطمس في ظل محاولة 
االحتـــالل لتثبيت روايته اإلســـرائيلية الرامية لعزل الشـــعب الفلســـطيني عن كافة 

مكوناته التاريخية والثقافية.
وتطرق المجتمعون إلى أهمية االحتفاظ بالمواد األرشيفية المتعلقة بتاريخ القضية 
الفلســـطينية لتكون في متنـــاول الجميع، مؤكديـــن ضرورة تكاتـــف الجهود ما بين 
المؤسســـات الرسمية وغير الرسمية، والمؤسســـات التعليمية والبلديات لحفظ تاريخ 

القضية الفلسطينية وبما يوثق حقنا في األرض.


