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دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2017/3580
التاريخ: 2017/5/18

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد  ضرغام زكي مصطفى 
طحاينة وذلك بصفة وكي���ا دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 423/2015/3049 تاريخ 

 2015/3/26
بيع الحصص حسب الدورية

الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على القطعة/ القطع 4 حوض رقم 2 من أراضي سيلة الحارثية.

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

اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  
إياد + مروان أبناء "محمد علي" فريد زيد  ضرغام زكي مصطفى طحاينة

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين
رقم الملف: 2017/3579
التاريخ: 2017/5/18

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد ضرغام زكي مصطفى طحاينة 
وذلك بصفة وكيا دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 423/2015/3050 تاريخ 2015/3/26 

بيع الحصص حسب الدورية
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على القطعة/ القطع 15 حوض رقم 5 من أراضي سيلة الحارثية.
فم���ن له أي اعت���راض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خال فترة عش���رة أيام من 

تاريخ نشر هذا اإلعان وبخاف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

ضرغام زكي مصطفى طحاينة مروان "محمد علي" فريد زيد  
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين

رقم المعاملة: 2017/3573
التاريخ: 2017/5/18

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعل���ن إلطاع العموم بأنه تقدم إلى ه���ذه الدائرة خالد علي محمد جبارين من الطيبة/جنين 
بصفته الوكي���ل بموجب الوكالة الدورية رق���م )415/2013/4801( الصادرة عن عدل جنين 
بتاريخ 2013/6/19 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم )2017/3573( على قطعة األرض رقم )3( 

من الحوض )20379( من أراضي برطعة.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خال مدة ال تتجاوز عش���رة أيام 

من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: خالد علي محمد جبارين

اسم الموكل “المالك”: عبد الباسط حسين أحمد الحويطي   
عدد الحصص المباعة: حسب الدورية

مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين

رقم المعاملة: 2017/3530
التاريخ: 2017/5/17

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن إلطاع العم���وم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة ضرغام زك���ي مصطفى طحاينة بصفتها 
وكيل���ة بموج���ب الوكالة الدوري���ة رقم س���جل )1514(ص)2015/82( الصادرة عن س���فارة 
فلس���طين في عمان بتاريخ 2015/8/3 وذلك لتقديم معاملة بي���ع رقم )2017/3530( على 

قطعة األرض رقم )4( من الحوض )2( وقطعة 15 حوض 5 من أراضي سيلة الحارثية.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خال مدة ال تتجاوز عش���رة أيام 

من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: ضرغام زكي مصطفى طحاينة

اسم الموكل “المالك”: نورا عزت فريد الطحاينة 
مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

تنويه
وردت عن طريق الخطأ في اإلعان الصادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين في معاملة بيع رقم 
)2017/3535( والمنشور في جريدة األيام بتاريخ 2017/5/18، عبارة اسم الموكل “المالك”: 
س���فيان+محمد+دجانيه، والصحيح هو اس���م الموكل “المالك”: س���فيان+محمد+دانية، 

فاقتضى التنويه.

تنويه
س���قطت س���هوا عن طريق الخطأ في اإلعان الصادر عن دائرة تس���جيل أراضي جنين في 
معاملة بيع رقم )2017/2144( والمنش���ور في جريدة األيام بتاريخ 2017/3/26، عبارة اس���م 

الموكل “المالك”: فاطمة محمود موسى إسماعيل، فاقتضى التنويه.

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2017/3565
التاريخ: 2017/5/18

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد ابراهيم هال عبد الكريم 
عبد الكريم وذلك بصفة وكيا دوريا بموج���ب الوكالة الدورية رقم 435/2017/4908 تاريخ 

2017/5/16
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على القطعة/ القطع 145 حوض رقم 25 من أراضي اليامون.
فم���ن له أي اعت���راض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خال فترة عش���رة أيام من 

تاريخ نشر هذا اإلعان وبخاف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

ابراهيم هال عبد الكريم عبد الكريم ربحية محمود أحمد محمد   
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: 2016/2756  مدني
التاريخ: 2017/5/16

مذكرة دعوى مدعى عليها بالنشر

صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم 2016/2756  
إلى المدعى عليها: فاطمة سليم محمد سالم � أبو قش مجهولة محل اإلقامة.

يقتض���ى حضورك إلى محكمة صلح رام الله يوم 2017/7/9 الس���اعة التاس���عة صباحًا للنظر في 
الدعوى المدنية رقم 2016/2756، التي أقامها عليك المدعي رفعت محمود حمد الله زايد الطويل 
رام الله بواس���طة وكيله المحامي اسحق أبو عوض/ رام الله بدعوى موضوعها قسمة وإزالة شيوع 

في عقار، وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي:
موضوع الدعوى: قسمة وإزالة شيوع أموال غير منقولة في قطع األراضي التالية:

أ . قطعة األرض رقم 50 حوض 2 جورة سرور من اراضي قرية أبو قش قضاء مدينة رام الله.
ب . قطع���ة األرض رقم 91 من الحوض رقم 2 جورة س���رور من أراض���ي قرية أبو قش قضاء مدينة 

رام الله.
ت . قطعة األرض رقم 132 من الحوض رقم 6 مطر من اراضي قرية أبو قش قضاء مدينة رام الله.

قيمة الدعوى: غير مقدرة القيمة.

الئحة وأسباب الدعوى
1. المدعي يملك ويتصرف على الش���يوع بتس���عمائة وثمانية وثمانون حصة من أصل س���تة 
آالف ومائة وأربع وأربعون حصة مع المدعى عليهم )األول والثاني والثالث والرابع والخامس( 
في قطع���ة األرض التي تحمل الرقم 50 من الحوض رقم 2 جورة س���رور من أراضي قرية أبو 
قش قضاء مدينة رام الله والبالغ مساحتها ستة دونمات ومائة وثمانية وعشرون مترًا مربعًا، 

وذلك بموجب سند التسجيل الصادر عن دائرة تسجيل أراضي رام الله.
2. المدعي يملك ويتصرف على الش���يوع بمئتان واربعة آالف وخمس���مائة وثمانون حصة من 
أصل أربعة مايين وخمس���مائة وواحد وس���تون الف وتسعمائة وعش���رون حصة مع جميع 
المدع���ى عليهم في قطعة األرض التي تحمل الرقم 91 من الحوض رقم 2 جورة س���رور من 
أراضي قرية أبو قش قضاء مدينة رام الله والبالغ مس���احتها تس���عة دونمات ومائة وثاثة 
وتسعون مترًا مربعًا، وذلك بموجب سند التسجيل الصادر عن دائرة تسجيل أراضي رام الله.
3. المدعي يملك ويتصرف على الش���يوع بألف ومئتان وثاثون حصة من أصل س���تة وثاثون 
الف وثمانمائة وأربعة وستون حصة مع المدعى عليهم )الثانية والخامس( في قطعة األرض 
التي تحمل الرقم 132 من الحوض رقم 6 مطر من أراضي قرية أبو قش قضاء مدينة رام الله 
والبالغ مساحتها خمسة وعشرون دونمًا وسبعمائة مترا مربعا، وذلك بموجب سند التسجيل 

الصادر عن دائرة تسجيل أراضي رام الله.
4. طال���ب المدعي المدعى عليهم مرارًا وتكرارًا بإزالة الش���يوع فيم���ا بينهم في قطع األراضي 
الموصوفات أعاه وقسمتها قسمة رضائية إاّل أنهم رفضوا ذلك دون مبرر و/أو مسوغ قانوني 

سليم.
5. إن بقاء حالة الشيوع وعدم تقسيم قطع األراضي الموصفات أعاه يلحق بالمدعي ضررًا كبيرًا 

بحيث يتعذر عليه التصرف بحصصه فيها والمذكورة أعاه.
6.لمحكمتك���م الموقرة صاحية النظ���ر والبت في هذه الدعوى نظ���رًا لماهيتها ولمكان وقوع 

العقار ضمن منطقة االختصاص.

الطلب:
يلتم���س المدعي من محكمتكم الموقرة تبليغ المدعى عليهم نس���خة ع���ن الئحة هذه الدعوى 
ومرفقاتها وبعد المحاكمة وغب الثبوت الحكم بقس���مة قطع األراضي موضوع هذه الدعوى وإزالة 
الش���يوع فيها مع المدعى عليهم فيما إذا كانت تقبل القسمة و/أو بيعها بالمزاد العلني بمعرفة 

مأمور تنفيذ رام الله مع تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
هذا مع االحترام

تحريرًا:   /2016/11
وكيل المدعي
المحامي
اسحق أبو عوض

ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطاع على أوراق الدعوى.
ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خال خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغك بالنشر بإحدى 
الصح���ف المحلية عمًا بالمادة 62 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 

.2001
وإذا لم تحضري أو ترسلي وكيًا عنك سوف يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون.

هيام الشيخ قاسم
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 1976/ج/2017
التاريخ: 2017/5/18

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس السيد كمال نايف عمر عوكل 
وذل���ك بصفة وكيا خاصا بموجب الوكالة الخاصة رق���م 9915/2015/1456 عدل نابلس 
بتاريخ 2015/6/29 والمعطوفة عل���ى الوكالة الدورية رقم 711/2007/1456 عدل نابلس 

بتاريخ 2007/2/11 
بمعاملة بيع على القطعة رقم 4 من الحوض 3 من أراضي بيت امرين.

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خال فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعان، وبخاف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
الوكيل اسم الموكل )المالك(  

ظاهر جاسر محمود عفونه شوقية محمد محمود عبده  
كمال نايف عمر عوكل ظاهر جاسر محمود عفونه  

دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح جنين
التاريخ: 2017/5/10
رقم الدعوى:  2016/1002 حقوق صلح جنين

تبليغ قرار حكم للمدعى عليه بالدعوى المدنية رقم 2016/1002 صلح جنين بالنشر
إلى المدعى عليه: كامل محمد سليم كامل الدوايمة من جنين ومجهول محل اإلقامة حاليًا.

نعلم���ك ب���أن محكمة صلح جني���ن قررت وبتاري���خ 2017/2/22م ف���ي الدع���وى الحقوقية رقم 

2016/1002 صلح جنين الحكم بإلزامك بدفع مبلغ 37300 ش���يقل للجهة المدعية مهدي ناظم 

رشدي حبش من نابلس وكيله المحامي: احمد شوقي شواهنة� جنين إضافة لتضمينك الرسوم 

والمصاريف ومبلغ 100 دينار اردني اتعاب محاماة.

حكمًا حضوريًا قابًا لاس���تئناف صدر وتلي علنا باس���م الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 

2017/2/22م.
رئيس قلم الحقوق/ محكمة صلح جنين
مصطفى أبو بكر

إعالن صادر عن المحكمة الكنسية البدائية
لبطريركية الروم األرثوذكس بالقدس الشريف
في القضية الحقوقية عدد السجل 2017/86

ليكن معلومًا لدى الجميع أن المستدعية سهيلة صالح يوسف خلف قد تقدمت بطلب لدى هذه 

المحكم���ة بتاريخ 2017/5/16، ألجل اس���تصدار إعام حصر ارث المرحوم بطرس ظريف نصر الله 

خلف، وقد تحدد يوم الثاثاء الموافق 2017/6/20 الس���اعة التاسعة موعدًا للنظر في هذا الطلب، 

فعلى كل َمن يرغب ف���ي االعتراض عليه أن يقدم اعتراضه إلى هذه المحكمة لغاية تاريخ النظر 

ف���ي هذا الطلب المبين أعاه. وبخاف ذلك فإن هذه المحكمة ستس���ير في إجراءاتها القانونية 

حسب األصول.

القدس في 2017/5/16
المحكمة

دولة فلسطين
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ جنين

جعفر محمد علي زيد
جنين ـ ام الريحان

نعلمكم انه بتاريخ 2017/4/26 قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2017/2403
والمكونة فيما بين

المحكوم له/م: 1. سليمان حسن محمد عليات/ جنين.
المحكوم عليه/م: 1. جعفر محمد علي زيد/ جنين.

تقرر إشعارك أنه يجب عليك أن تقوم في ظرف أسبوعين من تاريخ تبلغك بدفع مبلغ 3000 
ش���يقل والرسوم، قيمة شيك عدد 1 لصالح المنفذ س���ليمان حسن محمد عليات من جنين 
وكيله المحامي حمزة س���عدية، لبيان ردك أو اعتراضك عليه، وبخاف ذلك ستضطر دائرة 

التنفيذ لمباشرة اإلجراءات التنفيذية بحقك.
مع االحترام

مأمور التنفيذ

مؤتمر دولي في القدس اليوم 
لمرور 50 عامًا على احتاللها

رام الل���ه - "األيام": تنظ���م لجنة القدس ف���ي القائمة 
المش���تركة، وجامعة القدس، الي���وم، مؤتمرًا دوليًا تحت 
عن���وان "مدينة القدس بعد 50 عام���ًا من االحتالل � وآفاق 
مس���تقبلية"، وذلك لمناسبة مرور نصف قرن على احتالل 

مدينة القدس.
وقال الجانبان في بيان صحافي، إن المؤتمر سيقام في 
فندق "سانت جورج � قصر الحمرا" في شارع صالح الدين، 
ف���ي القدس المحتل���ة، يهدف إلى استكش���اف وتوثيق 
جوانب وأوض���اع معينة في القدس المحتلة، بعد 50 عاما 
م���ن احتاللها، عبر تس���ليط الضوء على قضايا رئيس���ة، 
ذات أهمية إس���تراتيجية لمس���تقبل المدينة في المدى 
القري���ب، والمتوس���ط، والبعيد، واستكش���اف التحديات 
والفرص المتعلقة باالس���تراتيجيات للصمود والمقاومة، 
وتزوي���د القي���ادة بأوراق سياس���ات، أو توصي���ات تحدد 

التهديدات وسبل مواجهتها.
وبّي���ن رئيس لجنة القدس ورئيس مش���ارك للمؤتمر د. 
أحم���د الطيبي، إن المؤتمر الدولي سيس���لط االضواء بعد 

50 عاما م���ن االحتالل، على كافة مناح���ي الحياة للقدس 
والمقدس���يين، وليؤك���د أن القدس محتل���ة، الفتًا إلى أن 
مشاركة عدد من السياس���يين واألكاديميين، والباحثين 
والضي���وف، ال بد ان تؤدي في ختام اعم���ال المؤتمر، إلى 
الخروج بتوصي���ات ونتائج لكافة محاوره، تصب في صالح 

القدس وأهلها.
وس���يتخلل المؤتم���ر، العدي���د م���ن الجلس���ات الت���ي 
ستستعرض وتناقش التاريخ والرواية الفلسطينية بشأن 
القدس، والسياسات اإلسرائيلية والقانون الدولي، ووضع 
القدس واقتص���اد القدس الش���رقية وبيئتها والتعليم، 
والثقاف���ة، والن���وع االجتماعي، والش���باب ف���ي القدس 
الش���رقية، والجوانب االجتماعية والثقافية للمجتمع في 
القدس الش���رقية، وملكية األراضي وسياس���ات األراضي 
والتخطيط في القدس، والروايات والحلول الفلس���طينية 
واإلس���رائيلية لمس���تقبل الق���دس الش���رقية، واألماكن 
الدينية وحرية الصالة والتنمية واالستثمار في القدس، 

وذلك على مدار 3 أيام.

وفد فلسطيني يزور الهند لتطوير 
التعاون الشبابي بين البلدين

نيودلهي - "وفا": بدأ وفد ش���بابي فلس���طيني يضم 
51 عضوًا من كال الجنس���ين، يمثلون مختلف الجامعات 
الفلس���طينية في الضفة، زيارة الى الهند تلبية لدعوة 
من وزارة ش���ؤون الش���باب والرياضة الهندية وجهتها 

للمجلس االعلى للشباب والرياضة في فلسطين.
وتهدف الزيارة التي تستمر حتى 26 أيار الجاري الى 

تطوير التعاون والتبادل الشبابي بين البلدين.
وقال سفير فلس���طين لدى الهند عدنان ابو الهيجاء، 
"إن برنام���ج الوفد يش���مل  زيارة العدي���د من الواليات 
الهندي���ة به���دف االط���الع عل���ى التجربة الش���بابية 
والتطوعية في الهند، ولخل���ق تواصل بين جيل جديد 
من الش���باب  في البلدين"، وأضاف: "س���تقدم السفارة 
كافة اشكال المساعدة إلنجاح البرنامج وكافة الزيارات 

الشبابية المتبادلة".
من جهت���ه، اوضح منس���ق زيارة الوف���د المكلف من 
سفارة فلس���طين الس���كرتير اول ابراهيم البيشتاوي، 

انه يجري التواصل مع الجانب الهندي المختص للعمل 
المش���ترك من اجل زيادة التعاون الشبابي بين البلدين 
وفت���ح آفاق جديدة للعالقات في االنش���طة الش���بابية 

والتطوعية.  
وقال رئيس الوفد الش���بابي الفلسطيني الزائر مروان 
وش���احي: "إن هذه الزيارات الش���بابية تأت���ي في اطار 
الفرص التي يمنحها المجلس االعلى للشباب والرياضة 
بتوجيه���ات من الل���واء جبريل الرجوب نح���و االهتمام 
بالجيل الشاب لالطالع ومنحه فرصة التقارب مع تجارب 
الدول االخ���رى ونش���اطاتها الش���بابية  والتواصل مع 

العالم الخارجي".
واشار الى ان وفدًا من الشباب الهندي سيقوم بزيارة 
مماثلة الى فلسطين خالل الشهرين القادمين للغرض 
ذاته، الفتا الى أن آخر مش���اركة هندية للش���باب كانت 
في فعاليات المعسكر الدولي بأريحا في تشرين الثاني 
الماضي لمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.

افتتاح دورة في جباليا حول العنف 
المبني على النوع االجتماعي

رام الله - "األي���ام": افتتح مركز صح���ة المرأة في 

جباليا بقطاع غ���زة، التابع لجمعي���ة الهالل األحمر، 

أم���س، دورة تدريبية لطلب���ة الجامعات حول قضايا 

العن���ف المبن���ى على الن���وع االجتماع���ي، وقضايا 

الضغط والمناصرة، بحض���ور 25 طالبًا وطالبة، وذلك 

ضمن مشروع الحد واالس���تجابة للزيادة في العنف 

المبني على النوع االجتماعي من النس���اء والفتيات 

النازحات.

وأكدت مدي���رة المركز مريم ش���قورة، في افتتاح 

الدورة، أهمية دور الش���باب في خلق نوع من الوعي 

المجتمعي، والتقليل من ح���دة العنف المبني على 

النوع االجتماعي، شمال غزة.

من جهتها، أش���ارت منسقة المش���روع أمل الحاج، 

إل���ى أن اله���دف من التدري���ب بناء قدرات ش���بكة 

ش���بابية للخروج بتنفيذ 3 مبادرات تناهض العنف 

شمال قطاع غزة، بالتعاون مع جامعات الشمال.

وذكر مرك���ز صحة الم���رأة أن التدريب يتضمن 3 

لقاءات مكثفة حول مواضيع العنف بأنواعه وآليات 

الحماي���ة المحلي���ة والدولي���ة، والصح���ة اإلنجابية 

وعالقتها بالعنف، والضغط والمناصرة.

"البطريركية الالتينية" في الزبابدة تخّرج 
فوجًا جديدًا من طلبة الثانوية العامة

جنين - محمد بالص: احتفلت مدرسة البطريركية الالتينية في بلدة الزبابدة، 
جنوب شرقي جنين، أمس، بتخريج الفوج الحادي والعشرين من طلبة الثانوية 

العامة، تحت رعاية النائب البطريركي في الجليل، المطران بولس ماركوتسو.
وحضر االحتفال مدير مدارس البطريركية في فلس���طين والجليل، األب إياد 
ط���وال، ونائب محاف���ظ جنين، كمال أبو الرب، ورئيس���ة البلدية، وفاء دعيبس، 
وع���دد من رج���ال الدين، وممث���ل مدير مركز ش���رطة الزبابدة، الرائد هاش���م 
شواهنة، ومدير المدرسة، األب إبراهيم نينو، وراعي كنيسة الالتين، والكاهن 
المساعد في رعية الزبابدة، األب ريمون حداد، وأهالي الطلبة الخريجين، وحشد 

من األهالي.
ورح���ب األب نينو في كلمته بالحضور، مهنئًا المدرس���ة إدارة وطلبة وهيئة 
تدريس���ية بهذه النتيجة والتخريج، وش���اكرًا للمعلمين وقفتهم في تخريج 
األجي���ال المتعاقبة، وتمن���ى للخريجين مزي���دًا من التفوق والنج���اح، مؤكدًا 

استمرار المدرسة في مسيرتها األكاديمية وتحقيق المزيد من النجاحات.
وألق���ى الطلب���ة الخريجون، كلمتي���ن بالعربي���ة واإلنجليزية، ش���كروا فيها 
المدرسة التي احتضنتهم طيلة السنوات الماضية، مؤكدين أنهم سيكونون 

خير سفير لها في الحياة الجامعية والعملية.
م���ن جهته، هنأ جوني خضر باس���م مجلس أولياء األم���ور، الطلبة الخريجين، 

مستذكرًا تخرجه بالفوج األول من المدرسة.
وفي كلمة راعي الحفل، ش���دد المطران ماركوتس���و، عل���ى أهمية قول الحق، 
مؤكدًا أن المدرس���ة هي المعلم األول للحق، واستذكر تاريخ البلدة التي نشر 
المط���ران مارون لحام كتابًا حديثًا عنها، وكلمات أول كاهن وصل إلى الزبابدة، 

ووصفه الحالة المزرية التي كانت عليها وازدهارها هذه األيام.
وقّدم التهاني والتبريك للطلبة الخريجين وذويهم ومدرس���تهم وللمجلس 

البلدي المنتخب متمنيًا لهم المزيد من التقدم والرفعة والنجاح.
م راعي الحفل ونائب المحافظ ورئيس البلدية ومدير 

ّ
وفي ختام االحتفال، سل

المدرسة، الش���هادات للخريجين، وعددهم خمسون طالبًا وطالبة في الفرعين 
العلمي والعلوم اإلنسانية وهم:

الخريجون والخريجات.

الفرع العلمي:
أوس قصاروة، إبراهيم أبو الرب، احمد إرش���يد، أس���ماء 
كميل، أس���يل إس���عيد، أمان���دا خضر، أمجد إرش���يد، أمل 
دبابن���ة، أمين جبارين، إي���اس قصاروة، إيالن���ة أبو الرب، 
جمانة س���عيد، جود خليل إبراهيم، حس���ن أبو بكر، سالي 
خليل إبراهيم، س���عيد سعيد، سوزان أبو جزر، فادي باشا، 
لينا أس���عد، مجد دعيبس، محمد أب���و الرب، محمود كميل، 

ميس عواد، وديع دبابنة، يوسف عبد الرازق.

العلوم اإلنسانية:
أمل دعيبس، إبراهيم العنطبيل، أحمد س���عدية، أدمون 
خض���ر، أمين منص���ور، إيليا خرعوب���ا، جالل ن���زال، جوليا 
داود، حنا أبو س���حلية، حنين أبو الرب، خليل سعيد، رونزا 
دعيبس، س���ليمان عيساوي، سيف غنام، شريف أبو الرب، 
غس���ان س���عيد، فادي س���عيد، فرح أبو الرب، قيس عواد، 
مارون خليل إبراهيم، مشلين فضة، مي كميل، ميرا فضة، 

نورا الصايغ، يارا دعيبس.

الطيراوي ُيطلع قيادات في الحزب 
الشيوعي الصيني على انتهاكات االحتالل

بكي���ن - "وف���ا": أطلع عضو اللجن���ة المركزية لحركة "فت���ح"، المفوض 
العام للمنظمات الش���عبية، اللواء توفيق الطيراوي، عددًا من القيادات 
المحلية للحزب الش���يوعي الصيني، في مدينة أوهان، على االنتهاكات 

اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وأشاد الطيراوي باإلس���تراتيجيات الصينية وبرامجها للحد من الفقر، 
خاصة سياسات االنفتاح االقتصادي ذي الخصائص الصينية، واعتبرها 
تجربة فريدة من نوعها في العالم، يمكن استفادة الدول العربية ودول 

إفريقيا وآسيا منها.
وقال: إن الشعب الفلس���طيني مليء بالكفاءات البشرية في المجاالت 
االقتصادي���ة والعلمية، التي أس���همت في بناء نظ���م تربوية وعلمية 
وثقافي���ة واقتصادية وحتى إعالمية وسياس���ية ف���ي دول عربية وغير 
عربي���ة عدي���دة، إال أن االحتالل يدمر خطط التنمية الفلس���طينية نظرًا 

لهيمنته على مناحي الحياة في فلسطين.
ولف���ت إل���ى أن االحتالل من���ذ احتالله الضفة وغزة والقدس يس���يطر 
بش���كل كامل على الموارد الطبيعية، وأهمها المياه والثروات المعدنية 
والمحاجر واألرض لبناء المستوطنات، ويفرض قوانين عسكرية منتهكة 
للقان���ون الدولي، الذي يحرم على دولة االحت���الل نهب وتدمير الموارد 

الطبيعية للشعب الخاضع لالحتالل.
وأضاف: بنى االحتالل الجدار العنصري ضمن مس���ار يس���مح بسيطرة 
إس���رائيل على تجمعات المياه الجوفية، ويسيطر على مساحات واسعة 

من األراضي الزراعية في الضفة.
برئاس���ة  ويواص���ل وفد "فتح"، 
لليوم  للصين  زيارت���ه  الطيراوي، 

الخامس على التوالي.

"القدس المفتوحة" تنضم إلى الرابطة 
األوروبية لمدارس الخدمة االجتماعية

رام الل���ه - "األي���ام": أعلن، أم���س، انضمام جامعة 
الق���دس المفتوحة، إلى الرابط���ة األوروبية لمدارس 
الخدم���ة االجتماعية، التي تضم في عضويتها أكثر 
من 300 مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليم عاٍل، تدعم 

التعليم في مجال الخدمة االجتماعية.
وقال���ت "الق���دس المفتوح���ة"، في بي���ان لها: إن 
رئيسها د. يونس عمرو، تلقى، أمس، رسالة رسمية 
من رئي���س الجمعي���ة األوروبي���ة لم���دارس العمل 
االجتماعي ومقرها فرنسا، يؤكد فيها هذا االنضمام.
وأوض���ح رئي���س الجمعية أن ه���ذه الرابطة تعمل 
على تطوي���ر تعليم الخدم���ة االجتماعية في جميع 
أنح���اء أوروبا، من خ���الل تعزيز ج���ودة التعليم في 
مجال الخدمة االجتماعية، وتشجيع التبادل الدولي، 
وتوفير منتديات لتبادل األبحاث والمنح الدراس���ية 
في الخدم���ة االجتماعية، فهي تمث���ل التعليم في 
مجال الخدمة االجتماعية على المستوى األوروبي في 
المفوضية األوروبية ومجل���س أوروبا ومع المنظمات 
الدولية األخرى، مؤكدًا التزام الرابطة بجميع إعالنات 
األم���م المتح���دة واتفاقياته���ا المتعلق���ة بحقوق 

اإلنسان، باعتبارها حقوقًا غير قابلة للتصرف، وهي 
أساس الحرية والعدالة والسالم.

وقال عم���رو: إن انضمام "الق���دس المفتوحة" إلى 
الرابطة األوروبية لمدارس الخدمة االجتماعية، يؤكد 
أنها تحقق اختراق���ات علمية وأكاديمية مهمة في 
المؤسس���ات الدولية الكبرى، نتيج���ة لقدرتها على 
تقديم أفضل الخدمات بأحدث الوسائل والتقنيات".
وأش���ار إلى أنه من ش���أن ذلك فتح آف���اق جديدة 
للطلبة والباحثين لتطوير قدراتهم، من خالل تبادل 
الخبرات والمعارف مع أكبر رابطة للخدمة االجتماعية 

في العالم.
من جهت���ه، بّين عميد كلي���ة التنمية االجتماعية 
واألس���رية د. عم���اد إش���تية، أن انضم���ام الجامعة 
لهذه الرابطة يشكل مدخاًل مهمًا لحصول تخصص 
الخدم���ة االجتماعية على االعتمادات الدولية، وقال: 
"ج���ودة تخصص الخدمة االجتماعي���ة الذي تطرحه 
الجامعة ونوعيته يعزز من ثقة خريجينا، ويجعلهم 
أكث���ر قدرة على التنافس ف���ي المجالين األكاديمي 

والمهني".


