
9االربعاء 2017/7/5 أيــــــــــام فلســـطــيــنــيــة

دولة فلسطين
سلطة األراضي

الرقم 20/ق/2016
التاريخ: 2016/4/10

إعالن لتسجيل أموال غير منقولة
تسجياًل جديدًا صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام الله

بشأن معاملة التسجيل الجديدة رقم: 20/ق/2016
يعلن الطالع العموم أنه تقدم طلب إلى دائرة تسجيل أراضي رام الله لتسجيل المال غير 
المنقول المبينة أوصافه وحدوده ومس���احته بالجدول أدناه تسجياًل جديدًا وعلى كل من 
يدع���ي بحق التصرف أو المنفعة أو الملكي���ة أو التعدي على حقوقه أن يتقدم باعتراضه 
الخطي إلى دائرة تس���جيل أراضي رام الله خالل مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن في الصحف اليومية المحلية.
الجدول

اسم وعنوان طالب التسجيل:  جميلة يوسف حسين شلطف  .1
-2 اسم المدينة أو القرية: الرام.

3� أ– اسم موقع األرض : خلة عبيد   ب – نوع األرض: ميري.
-4  رقم الحوض: 4 رقم القطعة 136  بموجب قيود مالية.

د  5 – المساحة بموجب قيود المالية:  م2 
     -  -    

د  م2  6 – المساحة بموجب المخطط: 
1  684    

7� الحصص المطلوب تسجيلها:  حصة من حصة
12/6    

8–  الحدود بموجب المخطط: 
شمااًل: طريق عرض 4 متر )تسوية(

جنوبا: قطعة 141 جميلة يوسف حسين شلطف
شرقا: قطعة 137 جميلة يوسف حسين شلطف
غربًا: قطعة 135 جميلة يوسف حسين شلطف

9� كيفية األيلولة لطالب التسجيل بطريق الشراء بموجب اتفاقية البيع تاريخ 2012/8/5 
عطف���ًا على اتفاقية البيع تاري���خ 1990/7/18، واتفاقية البيع تاريخ 2012/8/5 عطفًا على 

اتفاقية البيع تاريخ 1988/5/23.
مدير تسجيل أراضي رام الله والبيرة

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين
 رقم المعاملة: 2017/4414
التاريخ: 2017/7/4

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة محمود جمال علي الديس���ي من الهاشمية 
بصفت���ه الوكيل بموجب الوكالة الدورية رق���م )433/2017/6067( الصادرة عن عدل جنين 
بتاري���خ 2017/7/3 بموج���ب الوكالة العامة رق���م )1751/27/2017( الصادرة عن س���فارة 
فلسطين بعمان بتاريخ 2017/6/18 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 2017/4414 على قطعة 

األرض رقم )61( من الحوض )44( وقطعة 29 حوض 49 من أراضي قباطية.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام 

من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: محمود جمال علي الديسي

اسم الموكل »المالك«: أيمن+محمد+إيمان أبناء حمدان عبد الرحمن نزال+سناء غالب منيب 
عيد

عدد الحصص المباعة: حسب الدورية
مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة: 2017/4345
التاريخ: 2017/7/2

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة عابد يحيى حلمي نجم من سيريس بصفته 
الوكي���ل بموجب الوكالة الدورية رقم )429/2016/8882( الص���ادرة عن عدل جنين بتاريخ 
2016/9/8 بموج���ب الوكالة العامة رقم )420/2014/7873( الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 
2014/8/18 بموجب الوكالة العامة رقم )428/2016/6954( الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 
2016/7/21 بموجب الوكالة العامة رقم )192/2015/1311( الصادرة عن عدل أريحا بتاريخ 
2015/9/13 بموجب الوكالة العامة رقم )424/2015/5051( الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 
2015/5/21 وذل���ك لتقديم معاملة بيع رق���م 2017/4345 على قطعة األرض رقم )76( من 

الحوض )5( من أراضي سيريس.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام 

من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: عابد يحيى حلمي نجم

الرحي���م  عب���د  س���ليمان  أبن���اء  فادي+أحمد+هنية+آي���ة  »المال���ك«:  الم���وكل  اس���م 
محمود+يحيى+محمود+ركاز+امتياز+ صباح+أديبة أبناء عبد الرحيم سليمان محمود+عفت 
حافظ أمين محمود+محمد+يوس���ف+رائد+هاني+يونس+ غيث+رنا أبناء عطا عبد الرحيم 

محمود
عدد الحصص المباعة: حسب الدورية

مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

دولة فلسطين
السلطة القضائية

دائرة تنفيذ طولكرم

ورقة إخبار بالنشر صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم في القضية التنفيذية 2016/1440
إلى المحكوم عليه: وسام إبراهيم محمد مشرقي من شويكة ومجهول محل اإلقامة حاليا.

عمال بقرار س���عادة قاضي التنفيذ بتاريخ 2017/3/2 في القضية التنفيذية 2017/1440 
نعلمك���م أنه بتاريخ 2016/6/4 والتي موضوعها كمبياالت بقيمة 6678 ش���يكل ش���امال 
للرس���وم والمصاريف، فقد تقرر إعالمك حيث أنه وعمال بالمادة 10 من قانون التنفيذ فقد 
تقرر إعالمك أنه عليك أن تقوم خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبلغك بتنفيذ مضمون 
الق���رار و/أو أداء الدين إلى المحكوم له المحامي مثنى حس���ين طاهر زايد من جنين، وإذا 
لم تقم بتنفي���ذ مضمون القرار أو لم تقم بالمراجعة فتضطر دائرة التنفيذ إلى مباش���رة 

اإلجراءات التنفيذية بحقك.
مع االحترام

مأمور التنفيذ
فارس شهوان

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة: 2017/4399
التاريخ: 2017/7/4

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعل���ن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة موف���ق فايق محمد عزام من الفندقومية 
بصفت���ه الوكيل بموجب الوكالة الدورية رق���م )433/2017/5047( الصادرة عن عدل جنين 
بتاري���خ 2017/5/21 بموجب الوكالة العام���ة رقم )1716/19/2017( الصادرة عن س���فارة 
فلسطين بعمان بتاريخ 2017/3/22 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 2017/4399 على قطعة 

األرض رقم )9( من الحوض )4( من أراضي الفندقومية.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام 

من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: موفق فايق محمد عزام

اس���م الموكل »المالك«: حس���ين نعيم محم���د عودة+محمد+فهد+عبير أبن���اء وليد ناصر 
القرارية

عدد الحصص المباعة: حسب الدورية
مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين
 رقم المعاملة: 2017/4409
 التاريخ: 2017/7/4

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعل���ن إلطالع العم���وم بأنه تقدم إلى ه���ذه الدائرة إبراهيم محم���د إبراهيم نواهضة من 
اليام���ون بصفته الوكيل بموجب الوكالة الدورية رقم )433/2017/5322( الصادرة عن عدل 
جنين بتاريخ 2017/5/29 وذلك لتقدي���م معاملة بيع رقم 2017/4409 على قطعة األرض 

رقم )107( من الحوض )25( من أراضي برقين.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام 

من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: إبراهيم محمد إبراهيم نواهضة

اسم الموكل »المالك«: خيرية »لطفية« محمد داود الشلبي
عدد الحصص المباعة: حسب الدورية

مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين
 رقم المعاملة: 2017/3985
 التاريخ: 2017/6/7

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعل���ن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة فاتن حس���ين محم���د أبو الرب من جنين 
بصفت���ه الوكي���ل بموجب الوكال���ة الدورية رق���م )1686/32/2017( الصادرة عن س���فارة 
فلسطين بعمان بتاريخ 2017/1/5 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 2017/3985 على قطعة 

األرض رقم )3( من الحوض )2( من أراضي تنين.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام 

من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: فاتن حسين محمد أبو الرب

اسم الموكل »المالك«: سامية يوسف عبد الفتاح أبو عليا
عدد الحصص المباعة: حسب الدورية

مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم : 2500/ج/2017
التاريخ: 2017/7/3

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد/ يسار صالح أحمد أبو 
عي���دة وذلك بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدوري���ة رقم 1630/2017/2001 عدل 

نابلس بتاريخ 2017/2/8
وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 9 من الحوض رقم 7 من اراضي الناقورة.

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

ووفقًا للقانون.
الوكيل اسم الموكل )المالك(  

يسار صالح أحمد أبو عيدة عدنان حسن عمر أبو حشيش 
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2017/4410
التاريخ: 2017/7/4

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة نور الدين عرس���ان عبد 
الل���ه جرار وذلك بصف���ة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رق���م 433/2017/6121 تاريخ 

2017/7/4
بيع الحصص حسب الدورية

الصادرة من كاتب عدل
وذلك بمعاملة بيع على القطعة 1 حوض رقم 3 من أراضي مزرعة تنين.

فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم الس���ير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

نور الدين عرسان عبد الله جرار حكم موسى محمود الحاج حسن 
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2017/4351
التاريخ: 2017/7/2

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة نور الدين عرسان عبد 
الله جرار وذلك بصفة وكيال دوري���ا بموجب الوكالة الدورية رقم 433/2017/5806 تاريخ 

2017/6/18
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على القطعة 156 حوض رقم 20063 من اراضي جنين.
فم���ن له أي اعتراض عليه التق���دم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

نور الدين عرسان عبد الله جرار عفيف فؤاد عيسى أبو بكر  
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2017/3625
التاريخ: 2017/5/23

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة حمادة ماجد احمد ابو 

حسن وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 17 تاريخ 2017/2/22
أنا/ حمادة ماجد احمد ابو حس���ن بصفتي وكيال عن محمد حس���ن محمد حوشية بموجب 
الوكالة الدورية 17 الصادرة عن س���فارة دولة فلس���طين في الجمهورية العربية السورية 

بتاريخ 2017/2/22
الصادرة من كاتب عدل سفارة دولة فلسطين في الجمهورية العربية السورية 

وذلك بمعاملة بيع على القطعة 53حوض رقم 22 من أراضي اليامون.
فم���ن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

حمادة ماجد أحمد ابو حسن محمد حسن محمد حوشية  
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي رام الله
رقم الملف : 1968/ج/2017
التاريخ: 2017/7/3

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام الله
يعل���ن للعموم أن���ه تقدم إل���ى دائرة تس���جيل اراضي رام الله الس���يد عدن���ان عماد 
س���عيد ش���اهين وذلك بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدوري���ة رقم 3027 بتاريخ 
2017/3/7 والوكالة الدورية رقم 1799 بتاريخ 2017/4/9 والوكالة الدورية 1798 بتاريخ 
2017/4/9تصديق وزارة العدل الفلسطينية  والوكاالت الدورية رقم 2017/6486 بتاريخ 
2017/3/29 والوكال���ة الدورية رقم 2017/11465 بتاري���خ 2017/6/12 والوكالة الدورية 
رق���م 2017/12031 بتاري���خ 2017/6/20 والوكالة الدورية رق���م 2017/11633 بتاريخ 

2017/6/14
الصادرة عن كاتب عدل رام الله

وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 40 حوض رقم 2 حوض المدرسة من اراضي بيتونيا.
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عشرة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(

احم���د محمد ش���معة ب���الل ونضال وسوس���ن وزكي 
ابناء احمد محمد ش���معة وفض���ل محمد احمد ابو عيد 
ونفيس���ة احمد رش���يد حجازي هيفاء ونيبال ونيفين 
وهبة وشرين ابناء سعدات محمد احمد ابو عيد وباسم 
ربحي علي الصغير ربحي وس���امر واياد ووفاء وس���ناء 
ابناء باس���م ربحي علي الصغير ومحمد وياسر وصالح 
وفاكر وعامر وفاطمة وميس���ر ابن���اء احمد محمد احمد 
ابو عيد عدلي حسن عبد الرحمن ابو صالح فريد محمود 

عبد الرحمن عابور

عدنان عماد سعيد شاهين

دائرة تسجيل أراضي رام الله

دولة فلسطين
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ جنين

خالد محمود مصطفى ياسين
جنين عانين وسط البلد

نعلمكم انه بتاريخ 2017/7/2 قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2017/1571
والمكونة فيما بين

المحكوم له/م: 1. اكرم نزيه مصطفى معالي/ جنين.
المحكوم عليه/م: 1. خالد محمود مصطفى ياسين/ جنين.

إش���عارك أنه يجب عليك أن تقوم في ظرف أس���بوعين من تاريخ تبلغك بدفع مبلغ 7300 شيكل 
والرس���وم، قيمة ش���يك عدد 1 لصالح المنفذ أكرم نزيه مصطفى معالي وكيله األس���تاذ منصور 
قالل���وة، لبيان ردك أو اعتراضك عليه، وبخالف ذلك س���تضطر دائرة التنفيذ لمباش���رة اإلجراءات 

التنفيذية بحقك.
مع االحترام

مأمور التنفيذ

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طوباس
رقم المعاملة : 2017/638
التاريخ :2017/7/4

يعل���ن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة احس���ان ش���هيل س���عد دراغمه    من 
بل���دة طوباس بصفتي الوكيل الخاص   بموج���ب الوكالة الخاصة  رقم )163/2017/824 ( 
الصادرة عن  كاتب عدل طوباس بتاريخ 2017/6/20 والمعطوفة على الوكالة الخاصة   رقم 

)س38/1751ص/2017 ( الصادرة عن  كاتب سفارة فلسطين /عمان بتاريخ 2017/6/19
والمعطوف���ة على الخاصة   رق���م )433/2017/5969 ( الصادرة ع���ن  كاتب عدل طوباس 
بتاري���خ 2017/6/22 بموج���ب الوكالة الخاص���ة  رق���م )1752/ص9 /2017 ( الصادرة عن  
كاتب سفارة فلس���طين /عمان  بتاريخ 2017/6/21  وذلك لتقديم معاملة بيع / رقم 638 

/ج/2017 على قطعة األرض رقم)20(من الحوض )6( من أراضي طوباس  
 فم���ن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عش���رة 

أيام من تاريخ النشر وإال  سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
 اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة:  احسان شهيل سعد دراغمه    
 اسم الموكل  المالك : هديل+منال بنات عبدالرحيم ناجي الزعبي 

 دائرة تسجيل أراضي محافظة طوباس

 

دولة فلسطين
سلطة األراضي

الرقم 46/ق/2014
التاريخ: 2016/11/17

إعالن لتسجيل أموال غير منقولة
تسجياًل جديدًا صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام الله

بشأن معاملة التسجيل الجديدة رقم: 46/ق/2014
يعلن الطالع العموم أنه تقدم طلب إلى دائرة تس���جيل أراضي رام الله لتسجيل المال غير 
المنقول المبينة أوصافه وحدوده ومس���احته بالجدول أدناه تس���جياًل جديدًا وعلى كل من 
يدعي بح���ق التصرف أو المنفعة أو الملكية أو التعدي عل���ى حقوقه أن يتقدم باعتراضه 
الخطي إلى دائرة تس���جيل أراضي رام الله خالل مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن في الصحف اليومية المحلية.

الجدول
1.اسم وعنوان طالب التسجيل:  جميلة يوسف حسين شلطف

-2 اسم المدينة أو القرية: الرام.
-3 أ. اسم موقع األرض : خلة عبيد   ب – نوع األرض: ميري.
-4  رقم الحوض: 4 رقم القطعة 104  بموجب قيود مالية.

د  5 – المساحة بموجب قيود المالية:  م2 
     -  -    

د  م2  6 – المساحة بموجب المخطط: 
-  617    

7� الحصص المطلوب تسجيلها:  حصة من حصة

كاماًل
8–  الحدود بموجب المخطط: 

شمااًل: عايدة حسن رشيد مصلح قطعة 105
جنوبا: طريق تسوية عرض 4 متر
شرقا: طريق تسوية عرض 4 متر

غربًا: عايدة حسن رشيد مصلح + جميلة يوسف حسين شلطف قطعة 103 
9� كيفي���ة األيلولة لطالب التس���جيل بطريق الش���راء بموجب اتفاقي���ة البيع المؤرخة في 
2013/10/26 عطفًا عل���ى اتفاقية البيع تاريخ 1993/6/3 عطفًا عل���ى اتفاقية البيع تاريخ 
1979/4/11 واالتفاقي���ة تاري���خ 2012/7/12 عطفًا عل���ى حجتي البيع تاري���خ 1980/3/4 

و1980/3/5 واتفاقية البيع تاريخ 2015/5/14
مأمور تسجيل أراضي رام الله والبيرة

نظمه منتدى شارك ومؤسسة صلتك ووزارة العمل

رام الله: "فلسطين تعمل" تنظم يومًا لتوظيف 
40 خريجًا في القطاعين الخاص واألهلي

التعليم  على  والتركي����ز  التخصصات 
المهني والتقني.

بدوره أك����د زماعرة، أن ع����دد الذين 
تقدم����وا لف����رص العم����ل األربعي����ن 
المتاحة عرضتها 40 شركة فلسطينية 
في مختل����ف القطاعات المهنية يزيد 
على 10 آالف خريج وخريجة، في حين 
وصل عدد المتواجدين من الخريجين 
لمقابل����ة العم����ل ف����ي ه����ذا الي����وم 
التوظيفي 1500 خريج وخريجة، %70 

منهم إناث و30% ذكور.
واك����د زماع����رة اس����تمراريتهم في 
أي����ام التوظي����ف وغيرها من  تنظيم 
األعمال عب����ر "بوابة تعمل" والعالقات 
القطاع  ومؤسس����ات  الش����ركات  م����ع 
الخاص والمجتم����ع األهلي ومن خالل 
التدريبات، للحد من نسبة البطالة بين 

أوساط الشباب والخريجين.
م����ن جهته ق����ال مه����داوي: "هذه 
األع����داد الضخم����ة م����ن الخريجي����ن 
المتنافس����ين عل����ى ف����رص العم����ل 
الش����ركات، تعك����س  م����ن  المتاح����ة 
وتؤث����ر عل����ى الواقع القائم، فنس����بة 
المنافس����ة عالية جدا في سوق العمل 
الفلس����طيني ونس����بة البطال����ة %27 
والخريج����ون المتقدمون جزء من هذه 

المشكلة".

وزارة  جاهزي����ة  مه����داوي،  وأك����د 
العم����ل ضم����ن اس����تراتيجية العمل 
لدعم التشغيل الذاتي بدعم مشاريع 
صغيرة ومتناهية الصغر دون فائدة 
ومعامالت بنكية في محاولة لمعالجة 
البطال����ة عن طريق تقدي����م حوالى 10 

آالف دوالر لتمويل المشروع الذاتي.
المتقدمي����ن  مه����داوي،  وح����ث 
للوظائف، لتطوير ذواتهم في كيفية 
إنش����اء المش����اريع وإدارتها، باعتباره 
المخرج األساسي للتشغيل ودون ذلك 

فالبطالة ستبقى في تزايد.
أما ق����رادة، فاكد إص����رار الخريجين 
عل����ى محاول����ة الحصول عل����ى فرصة 
عمل، منوها إلى أنه في المعدل العام 
يتقدم لكل وظيفة تعرض في السوق 

حوالى 300 متنافس. 
وركز ق����رادة، على أهمي����ة اهتمام 
الش����باب ببن����اء ذواته����م وقدراتهم 
ف����ي  لمس����اعدتهم  ومهاراته����م 
المتناف����س  الف����رص  م����ن  الكثي����ر 
عليه����ا، المفروض العم����ل مع بعض 
وتوحي����د وتضافر جه����ود القطاعين 
العام والخاص والمؤسس����ات األهلية 
لتقلي����ص نس����بة البطالة لمس����اعدة 
الش����باب في الوصول إلى فرص عمل 

بعد التخرج.

رام الل����ه – "األي����ام": نظ����م، أمس، 
منتدى ش����ارك الش����بابي ومؤسس����ة 
صلت����ك بالش����راكة م����ع وزارة العمل 
وموق����ع جوب����س للتوظي����ف، "ملتقى 
فلس����طين تعمل للتوظيف"، تنافس 
في����ه 1500 خريج وخريج����ة من كافة 
 40 عل����ى  الجامعي����ة  التخصص����ات 
فرصة عمل في 40 ش����ركة ومؤسس����ة 
للقطاعي����ن الخاص واألهل����ي، إضافة 
إل����ى 50 فرصة تدريب ف����ي عدد من 

المؤسسات والشركات الفلسطينية.
وش����ارك في ملتقى التوظيف الذي 
نظم في مق����ر المنتدى برام الله وزير 
التربي����ة والتعليم العال����ي د. صبري 
لمنتدى  التنفيذي  والمدي����ر  صيدم، 
ش����ارك الش����بابي بدر زماعرة، ومدير 
التش����غيل ف����ي وزارة العم����ل رام����ي 
مهداوي، ومدير مؤسس����ة صلتك في 

فلسطين حسام قرادة.
وق����ال صيدم: إن حج����م التخمة في 
تخصصات الجامع����ات أصبح ال يطاق، 
التكديس بين  حيث تس����تمر عملية 
الخريجي����ن ف����ي تخصص����ات معينة، 
وبالتال����ي مس����ؤوليتنا أن نعيد النظر 
في آلية إتاحة هذه التخصصات حتى 

ال تستمر عملية التكديس".
وحث د. صيدم، عل����ى توحيد كافة 
والحكومي����ة  المجتمعي����ة  الجه����ود 
للضغ����ط باتج����اه إقن����اع الجامع����ات 
بض����رورة وق����ف العم����ل ف����ي بعض 

قوات االحتالل تقتحم قرية عجة  
جنين - "وف���ا": اقتحمت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، ظهر امس، قرية عجة 

جنوب جنين، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات االحتالل.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات االحتالل اقتحمت البلدة وس���يرت مركباتها 

في شوارعها، وشرع ضابط إسرائيلي بإيقاف المواطنين واستجوابهم.
وأشارت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود االحتالل.

مناقشة رسالة ماجستير  
بالفيزياء في "العربية األميركية"  
جني���ن - "األي���ام": ناقش���ت الباحثة إيمان ن���زال، طالبة الفيزي���اء في كلية 

الدراسات العليا في الجامعة العربية األميركية، أمس، رسالتها للحصول على 

درجة الماجستير، والتي حملت عنوان "تأثير طبقات األنديوم النانومترية على 

الخصائص الفيزيائية لرقائق الغاليوم سلفايد".

وف����ي نهاية المناقش����ة، قررت اللجن����ة المكونة من المش����رف رئيس 

اللجنة، األستاذ الدكتور عاطف قصراوي، والممتحن الداخلي من الجامعة 

العربية األميركية، األس����تاذ الدكتور زكي صالح، والممتحن الخارجي من 

جامعة النجاح، الدكتور إياد س����عد الدين، منح الطالبة إيمان نزال درجة 

الماجستير.

إخماد حريق في خزان ماء في قرية كفيرت
جني���ن - "األيام": أخمد طاقم الدف���اع المدني في مرك���ز يعبد جنوب غربي 

جنين، فجر أمس، النيران التي نش���بت في خزان ماء قيد اإلنش���اء أسفل منزل 

مواطن في قرية كفيرت جنوب غربي المدينة.

وذك���ر بي���ان إلدارة العالقات العامة واإلعالم في الدف���اع المدني، أن النيران 

كانت مش���تعلة في بعض األخش���اب الموجودة داخل الخزان وطالت ألس���نة 

الله���ب بعض نوافذ المنزل، وعمل الطاقم على محاصرة النيران وعزل المناطق 

اآلمنة عن المش���تعلة وإخماده���ا والحيلولة دون امت���داد النيران للمنزل وتم 

تأمين المكان والتأكد من عدم تجدد الحريق.

وناش���د الدفاع المدن���ي، المواطنين ض���رورة االتصال الس���ريع على هاتف 

الط���وارئ التابع له فور وقوع الحدث بهدف التقليل من زمن الوصول للمكان ما 

يقلل من حجم الخسائر.

في ندوة جرى تنظيمها بمقرها برام الله

"القدس المفتوحة" و"غرناطة" اإلسبانية 
تبحثان التبادل الثقافي واألكاديمي

رام الل���ه - "األيام": بحثت ندوة عقدتها جامعة القدس 
المفتوح���ة بحضور الباحث خوس���يه أنخي���ل خمينيس 
)بروفيس���ور التاري���خ المعاصر والعض���و الفاعل بمعهد 
الس���الم وحل الصراعات في جامعة غرناطة اإلس���بانية( 
س���بل تعزيز تبادل األكاديميين والطلبة بين الجامعتين 

من خالل برنامج )إيراسموس+(.
وعق���دت الن���دوة بمقر الجامع���ة في رام الل���ه، امس، 
بحض���ور د. نض���ال الجيوس���ي ممث���ل بعث���ة التعاون 
الفلس���طيني األوروبي في التعليم العالي في فلسطين 
)إيراس���موس+(، وبحضور باحثين وأكاديميين مهتمين 
بالتب���ادل األكاديمي مع الجامعات اإلس���بانية وبالتاريخ 

المعاصر.
وأوضح رئي���س الجامع���ة د. يونس عمرو، في جلس���ة 
س���بقت الندوة، إن "القدس المفتوحة" اعتمدت التعليم 
المفت���وح وط���ورت نفس���ها وأخ���ذت بوس���ائط التعلم 
اإللكتروني حتى تمكنت حديثًا من توفير جميع وسائط 
التعلم اإللكتروني بإنشائها فضائية القدس التعليمية، 
واعتم���دت كذلك التعليم المدمج الذي يزاوج بين نمطي 
التعلي���م المفتوح والتعل���م اإللكتروني وه���و النموذج 

الجديد المعتمد عالميًا.
م���ن جهت���ه، ق���ال نائ���ب رئي���س الجامعة للش���ؤون 
األكاديمية د. س���مير النجدي إن الهدف من هذه الندوة 
هو زيادة التبادل األكاديمي بين فلس���طين وإس���بانيا، 

وتحديدًا بين جامعتي القدس المفتوحة وغرناطة.

وأوضح أن الجامعة تسعى لتعزيز التبادل األكاديمي مع 
مختلف الجامعات في العالم العربي وأوروبا بهدف تبادل 

الخبرات، وكذلك تبادل ابتعاث الطلبة بين الجانبين.
من جانبه، قدم البروفيسور خمينيس عرضًا في الجلسة 
األولى حول التبادل األكاديمي مع جامعة غرناطة، مشيرًا 

إلى أن جامع���ة غرناطة لديها مركز متخصص بالس���الم 
وحل الصراعات، وهي مؤسس���ة تعليمية غير سياس���ية 
تطمح للتعاون مع جامعة القدس المفتوحة، مش���يرًا إلى 
أن عمل الجامعة في فلس���طين يهدف إلى دعم الشعب 
الفلسطيني بشكل كبير، وغرناطة جامعة عامة تخدم نحو 

)60( ألف طالب وطالبة.
وبي���ن أن جامعة غرناطة "تتطلع إلى زيادة الش���راكات 
وتطويرها على مس���توى العالم، ويمكننا أن نقدم منحًا 

دراسية في إسبانيا".
من جهته، قال د. الجيوسي مدير مكتب )إيراسموس+( 
في فلس���طين "نحن في البرنامج نفتخر بجامعة القدس 
المفتوحة، وطالما حرصت على تعزيز العالقات معها من 
خالل )إيراس���موس+(، وما هذا النش���اط إال أحد األنشطة 
التي يس���عى مكتب )إيراسموس+( من خالله إلى دعمها 
وتشجيعها، وهو نشاط نوعي يهدف إلى تعزيز التعاون 
األكاديمي الفلس���طيني بي���ن الجامعات الفلس���طينية 

واألوروبية".
وبّين أيضًا أن هذا التعاون مهم للجامعات الفلسطينية 
كاف���ة، وإن وجود البروفيس���ور خمينيس سيس���هم في 
توضيح آلي���ة التبادل األكاديمي بي���ن جامعتي القدس 

المفتوحة وغرناطة.
من جهته، قال د. يوس���ف الصباح، مدير دائرة الجودة 
بجامعة القدس المفتوح���ة إن الندوة تهدف إلى تعزيز 

تبادل الطلبة واألكاديميين بين الجانبين.
وفي الجلس���ة الثانية م���ن الندوة، قدم البروفيس���ور 
خمينيس حلقة نقاش حول واقع المس���لمين في إسبانيا 
بين الماضي والحاضر والمس���تقبل، متطرقًا إلى الخالفة 
األندلس���ية ف���ي الماضي وواق���ع المس���لمين اليوم في 

إسبانيا.


