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رام الله: اختتام دورة حول مهارات تلقي 
الشكاوى ومعالجتها في المؤسسة األمنية

رام الل����ه - "األي����ام": اختم المنتدى المدن����ي لتعزيز الحكم 
الرشيد في قطاع األمن، في رام الله، أمس، دورة تدريبية حول 

مهارات تلقي الشكاوى ومعالجتها في المؤسسة األمنية.
وبّي���ن المنت���دى أن ال���دورة نظمت بدع���م وتمويل من 
حكومات النرويج، وهولندا، ولكس���مبورغ، وش���ارك فيها 
مديرو وموظفو إدارات ودوائر الش���كاوى في المؤسس���ة 
األمنية المتمثلة في المخابرات العامة، واالس���تخبارات، 
والش���رطة، والضابطة الجمركية، واألم���ن الوطني، واألمن 
الوقائي، والدفاع المدني، والخدمات الطبية العس���كرية، 
ووزارة الداخلية، إضافة إلى اإلدارة العامة للش���كاوى في 

مجلس الوزراء، ومحافظة رام الله والبيرة.
وأش���ار منس���ق المنتدى عمر رح���ال، إل���ى أن الهدف 
األساس���ي من ال���دورة هو تعزي���ز ق���درات العاملين في 
وحدات الشكاوى في األجهزة األمنية على تلقي الشكاوى 

ومعالجتها، وفقًا لنظام الشكاوى رقم 8 لسنة 2016.
من جهته، أكد مدير اإلدارة العامة للشكاوى في مجلس 
ال���وزراء، كامل الريم���اوي، أهمية التع���اون والعالقة بين 
مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة األمنية، مع ضرورة 
تبادل الخبرات فيما بينها، بهدف تطوير العمل وتحسين 

طرق التعامل مع الشكاوى بجدية ومعالجتها.
وأوضح المنتدى أن برنامج التدريب الذي قدمه المحامي 
ماجد العاروري، تناول موضوعات حول مفهوم الش���كاوى 

وتصنيفاتها، وجه���ات ومهارات تلقيه���ا، والمعلومات 
الواجب طلبها من المش���تكي، وتحلي���ل هذه المعلومات 
إضاف���ة إلى تدريب���ات عملية حول التحقق من الش���كوى 
وصياغ���ة الردود عليها، وأس���س التوعي���ة اإلعالمية بما 

يتعلق بها.
وأوصى المش���اركون في الدورة بمسح احتياجات دوائر 
الش���كاوى في كافة مؤسسات المجتمع المدني واألجهزة 
األمني���ة، وتوس���يع دائرة التدري���ب فيه���ا، إضافة إلى 
توعية المواطنين بأهمية تقديم الش���كاوى، وعالقة ذلك 
بحقوقهم ف���ي الحصول على خدم���ة افضل وفي حقهم 
في ممارس���ة المس���اءلة المجتمعية، إضاف���ة الى أهمية 
تعزيز تواصل وحدات الش���كاوى مع بعضها البعض، عدا 
التركي���ز على تعزيز ثقة المواطن في وحدات الش���كاوى 
ف���ي األجهزة األمنية، وضرورة توفي���ر مكان منفصل لها 
ع���ن مقرات األجهزة األمنية، حت���ى يكون المواطن مقدم 

الشكوى مرتاحا أثناء تقديمه لشكواه.
ولف���ت المنتدى إلى أن هذا النش���اط يأتي في س���ياق 
برنام���ج عمل���ه، ويس���تهدف تعزيز الحكم الرش���يد في 
عمل المؤسسة األمنية، مش���يرًا إلى أن المنتدى المدني 
لتعزيز الحكم الرش���يد في قطاع األمن يضم مجموعة من 
المؤسس���ات األهلية المهتمة بمجاالت حقوق اإلنس���ان 

واإلعالم والقانون ومكافحة الفساد.

المشاركون في الدورة.

الخليل: اختتام فعاليات مخيم 
"إبداعات" السادس للفتيات

الخلي���ل - "األيام": اختتم مركز المل���ك عبد الله بن عبد 
العزي���ز النس���وي، التابع لبلدي���ة الخليل، أم���س، مخيم 
إبداعات الس���ادس، الذي اس���تهدف فئ���ة اإلناث لتعلم 
كيفي���ة اس���تغالل أوقاتهن بش���كل صحي���ح ومنتظم، 

وتخللته مجموعة من الزوايا الهادفة.
وقال���ت بلدية الخليل، إن المخي���م تضمن زاوية الحرف 
التراثية، وتدريب المشاركات على كيفية صناعة الخزف، 
من خالل الش���رح العمل���ي لصناعة الخ���زف على الدوالب 
باس���تخدام الصلص���ال، ومراح���ل الحصول عل���ى قطعة 
متكاملة من رسم واستخدام ألوان حرارية، وكيفية وضع 
القطعة في الفرن لتكون صالحة لالستخدام، وذلك خالل 
زيارة المشاركات لمصنع الخزف في البلدة القديمة، تحت 

إشراف خالد الفاخوري.
وأشارت إلى أنه في زاوية الفنون اليدوية قامت المدربة 
مريم قفيش���ة بتدريب الفتيات على كيفية عمل تعليقة 
مفاتيح من الخش���ب، وكيفية عمل هدايا للصديقات من 
الجب���ص والقماش "حي���ث ابدعت المش���اركات في هذه 

الزاوية خاصة أن اإلنتاج عبارة عن زينة منزلية".
وأضاف���ت: ف���ي زاوي���ة لفائف ال���ورق بإش���راف ازهار 
المحتسب، تعلمت المش���اركات كيفية عمل تعليقة من 
لفائف الورق، إضافة الى عمل لوحة من الطبيعة، وتركزت 
هذه الزاوي���ة على كيفية التعبير عن الذات باس���تخدام 

الوان مختلفة لها صلة بالش���خصية، وف���ي زاوية التراث 
الفلس���طيني التي تركز على التطريز تعلمت المشاركات 

إنتاج اكسسوار من التطريز.
وبين���ت أنه تخللت المخيم زيارات خارجية، منها البلدة 
القديم���ة والتعرف عل���ى حاراتها وأزقته���ا، إضافة الى 
زيارة متحف البل���دة وبعض المؤسس���ات الموجودة في 
المنطقة الجنوبية، وذلك بالتعاون مع مركز بلدية الخليل 
المجتمعي "ش���ارك"، وتنظيم بعض الرحالت الترفيهية 

للمشاركات. 
وفي ختام المخيم قامت مجموعة من متطوعات المركز 
بعم���ل مب���ادرة تحت عن���وان "للخير س���باقون" من خالل 
عمل ألعاب ومس���ابقات للمش���اركات، وتم توزيع الهدايا 

للمجموعات الفائزة.
وأوضح���ت مدي���رة المركز ش���ادية الش���ريف، أن هذه 
االنش���طة تأت���ي ضمن الفعالي���ات التي تعن���ى باإلناث 
"ليكون المركز متنفسًا لهن خالل ايام السنة من أنشطة 
ترفيهية وتوعوية، إضافة الى الدورات المهنية وتنمية 

المهارات". 
وأك���دت ح���رص البلدية عل���ى تنظيم هذه االنش���طة 
والفعالي���ات، مش���يرة ال���ى أن المركز يس���تعد لتنظيم 
فعاليات ومخيمات أخرى تبرز أهمية إدراج "اليونس���كو" 

الخليل القديمة على الئحة التراث العالمي.

من فعاليات مخيم "إبداعات" للفتيات.

انتخاب هيئة إدارية للتجمع الوطني 
ألسر الشهداء في بيت لحم 

بي���ت لحم – "األي���ام": انتخب المجلس االستش���اري للتجمع الوطني ألس���ر 

الش���هداء في ف���رع محافظة بيت لح���م، هيئ���ة إدارية جدي���دة للتجمع في 

المحافظ���ة، وذلك خالل اجتم���اع المجلس الذي ُعقد في مقر مؤسس���ة الرؤيا 

الفلسطينية بالمدينة.

وت���م انتخاب هذا المجلس، المكون من )25( عضوًا، من ِقبل أس���ر الش���هداء 

رابة الش���هرين، ليق���وم بانتخاب إدارة جديدة، ولتمثيل 
ُ
في المحافظة، قبل ق

المحافظة في المؤتمر العام للتجمع، الذي سينعقد في شهر آذار المقبل.

وج���رى انتخاب الهيئة اإلدارية الجديدة، أول من أمس، بحضور األمين العام 

للتجم���ع محمد صبيحات، ونائب األمين العام محمد أبو س���ليم، وعضو األمانة 

العامة فهمي األعرج.

تي تمر بها 
ّ
وف���ي بداية االجتماع، تح���دث صبيحات عن صعوبة الظ���روف ال

س���رهم، وح���ث الجميع عل���ى الصمود أم���ام الضغوطات 
ُ
قضية الش���هداء وأ

التعسفية المتواصلة من ِقبل حكومة االحتالل وأطراف دولية أخرى، والهادفة 

إلى وقف المخصصات الشهرية ألسر الشهداء واألسرى.

وأك���د صبيح���ات ثقته التام���ة بأن القيادة الفلس���طينية ل���ن تخضع لتلك 

صارى جهدها 
ُ
الضغوطات مهم���ا تعاظمت، ودعا الهيئة اإلدارية إل���ى بذل ق

من أجل تقديم كافة الخدمات الممكنة ألس���ر الشهداء في المحافظة، والعمل 

على متابع���ة قضاياهم الفردية والجماعية، وتنظيم الفّعاليات والنش���اطات 

تي تخفف عنهم همومهم ومصابهم.
ّ
المختلفة ال

���ح للهيئة اإلدارية، ليترش���ح )16( مرشحًا، فاز 
ُّ

رش
ّ
وبعد ذلك، تم فتح باب الت

م���ن بينهم ثمانية أعضاء، وتعيين ثالثة أعض���اء ضمن بند الكفاءات، بهدف 

لف أنحاء المحافظة، جغرافيا.
َ
تغطية ُمخت

وفاز في هذه االنتخابات خالد عبد ربه بدير )أمينًا للسر(، وكل من نعيم جورج 

خروفة، عامر أحمد ضراغمة، يوس���ف أحمد أبو لبن، محمد عبد الرزاق ش���حادة، 

نوال محمود صالح، فاطمة أبو سرور، صفاء عادل جواريش، أحمد يوسف دبش، 

جمال محمد طقاطقة، وبالل إسماعيل العبيات، أعضاء.

وستعقد الهيئة اإلدارية اجتماعها األول، خالل األيام القليلة المقبلة، وذلك 

لتوزيع باقي المهام بين أعضائها، ولوضع خطة عمل والبدء بتنفيذها.

إطالق فعاليات المخيم الصيفي 
"أطفال شارك األمل" في جنين

جنين - "األيام": أطلق مركز بلدية جنين الش���بابي "ش���ارك"، أمس، فعاليات 

المخيم الصيفي "أطفال شارك األمل"، والذي ينفذه المركز ضمن مشروع دعم 

الش���باب باألزمات، المنفذ من قبل منتدى "شارك" الشبابي، وبدعم من صندوق 

األمم المتحدة للسكان.

وذكر مدير المركز، كفاح أبو س���رور، أن هذا المخيم ينفذ في مدرسة فاطمة 

خاتون، ويش���ارك فيه أكثر من 160 طفال وطفلة مم���ن تتراوح أعمارهم بين 8 

سنوات ولغاية 13 عاما.

وجرى إط���الق فعاليات المخيم، بمش���اركة أعض���اء المجلس البل���دي، فايز 

الس���عدي، وابتس���ام جالمنة، مقررة اللجنة الثقافية، وعبير مش���ارقة، وبسام 

تركمان، والذين قاموا بجولة على المجموعات المش���ارك واالطمئنان على سير 

العم���ل فيها، وتمنوا المزيد من أوقات الفرح والمرح لألطفال المش���اركين في 

المخيم الصيفي.

وقال أبو س���رور إن اليوم األول م���ن المخيم الصيفي، كان مفعما بالنش���اط 

والحيوية، فيما يش���تمل المخيم على سلسلة من األنشطة الهادفة والمميزة 

في مجاالت البيئي واإلرش���اد والمواطنة والتعامل مع األش���خاص ذوي اإلعاقة 

وتقبل اآلخرين والعمل من أجلهم.

وأش���ار إلى أن هذا المخيم جاء ضمن سلس���لة المبادرات التي ينفذها مركز 

"شارك"، والتي تستهدف ش���ريحة األطفال باعتبارها أهم شريحة من شرائح 

المجتمع، وتسهم في مساعدتهم على قضاء األوقات السعيدة والمفيدة ضمن 

خطة يتم من خاللها اإلس���هام في زرع القيم اإليجابية لديهم، ومساعدتهم 

على البحث عن تطوير الذات والرقي بالشخصية الفردية لديهم.

"فتح" تستهجن الحملة الهادفة للنيل 
من مقومات الصمود الفلسطيني

رام الله - "وفا": استهجنت حركة فتح، أمس، "الحملة التي تهدف إلى النيل 

 في صفوِف شعبنا سموم الشائعات 
ُّ

بث
َ
مْن مقّومات الصمود الفلس���طينّي، وت

قة على لسان قادِة الحركة".
ّ
واألخبار الكاذبة والتصريحات الملف

وقالت الحركة، في بيان صحافي صادر عن مفوضية التعبئة والتنظيم، أمس، 

إنها لم تفاجأ بالدوِر اإلس���رائيلي في هذه الحملة، "ألّن إسرائيل هي المتضرُر 

 
ّ

األول من صمود المرابطين بالقرب مْن بوابات القدِس والمسانديَن لهْم في كل

بقعة من بقاع الوطن، وهي المتضرُر األول من الموقف الفلسطيني والفتحاوي 

الحامي لهذا الحراك الوطني"، معربة عن اس���تهجانها ورفضها "التزامن بين 

ها اإلعالمية � ومعها 
ُ
 حماس وأبواق

ُ
الحملِة اإلس���رائيليِة وبيَن ما تقوُم به حركة

المطرود دحالن وزبانيته � من حملة مشابهة في األسلوب واألدوات، وهو تزامٌن 

ط بات واضَح المعالِم 
ّ
ال يمك���ُن أن يكوَن وليَد الصدفة، وإنما يأت���ي ِضمَن مخط

يِل من صموِد ش���عبنا ومن مواقِف قيادته الشرعية، وعلى رأسها 
ّ
واألهداِف للن

 فتح األمينة على المش���روع 
ُ
الرئي���س محمود عباس، وفي المقدمة منها حركة

الوطني - الفلسطيني".

 أبناِء الش���عب 
ّ

وأهابت "فتح"، ف���ي بيانها، بكافِة أبنائها ومناصريها، وبكل

الفلسطيني، وبوس���ائِل اإلعالِم المختلفِة "أال تستقي معلوماتها حول مواقِف 

الحركِة والقيادِة س���وى من المواقع والوكاالت الرسمية ومَن المواقف الصادرة 

ع���ن الجه���اِت المخّولِة بذلك، وه���ي مواقع وجهات معروفة وف���ي متناوِل مْن 

 االنس���ياق وراَء من احترفوا التزويَر واختراَع 
ُ

يرغُب بتحّري الحقيقِة ومن يرفض

)الوثائ���ق(، التي ال وجوَد لها إال ف���ي أذهانهم المريض���ِة، وفي مخططاِتهم 

الهادفة للنيِل من صالبِة الحركِة ومواقِفها الرائِدة في قيادِة ش���عِبنا في هذه 

صرِة األقصى وللدفاع عن 
ُ
 الجهوِد لن

ُّ
الملحمِة األسطوريِة التي تتوّحُد فيها كل

القدس، عاصمِة الدولِة الفلسطينية".

صدور كتاب مراجعة السياسات 
اإلسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية

رام الله - "األيام": صدر حديثًا عن مؤسس���ة الدراس���ات الفلسطينية كتاب 
"مراجعة السياس���ات اإلسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية"، وهو من تحرير: 

جميل هالل، ومنير فخر الدين، وخالد فراج.
الكت���اب، الذي يقع ف���ي 388 صفحة، خالصة ندوة للمؤسس���ة في  س���ياق 
 الن���دوات  الدورية  الت���ي  تنظمها  لمواكبة  تطورات  القضية  الفلس���طينية  في 

 مجاالتها  كافة. 
 ويتضمن  الكتاب  األوراق  الغنية  والمعمقة  والمتنوعة  التي  قّدمها  الباحثون 

 المتخصصون  والمعقبون  على  هذه  الدراسات.  

طلع وفدًا من السلك 
ُ
الجامعة العربية األميركية ت

الدبلوماسي الفلسطيني على خططها وبرامجها

جني���ن - محمد بالص: أطل���ع رئيس الجامع���ة العربية 
األميركي���ة، الدكتور عل���ي زيدان أبو زه���ري، أمس، وفدًا 
من الس���لك الدبلوماسي الفلسطيني، على خطط الجامعة 
التطويرية وبرامجها األكاديمي���ة، وذلك خالل زيارة قام 

بها الوفد للجامعة.
وضم الوفد، المستش���ار أول في س���فارة دولة فلسطين 
بواش���نطن في الوالي���ات المتحدة األميركي���ة، الدكتور 
عمر الفقي���ه، ومدير دائرة المغتربين في وزارة الخارجية 
والمغتربين، الدكتور حمزة أبو علي، يرافقهما مدير إدارة 
الشؤون األكاديمية في الشرطة، العقيد منصور خزيمية.
وذك���رت دائرة العالق���ات العامة ف���ي الجامعة، أن وفد 
السلك الدبلوماسي زار الجامعة لمناقشة تطوير التعاون 
الثقاف���ي واألكاديمي والبحثي م���ع الجامعات األميركية، 
واإلط���الع على ما حققته الجامعة م���ن إنجازات وتميز في 

كثير من المجاالت.
واس���تقبل رئيس الجامعة الوفد الضيف، بحضور عميد 
كلي���ة الحق���وق، الدكتور بش���ار دراغم���ة، والمحاضر في 
الكلية، الدكتور رزق سمودي، ومدير العالقات العامة في 

الجامعة، فتحي إعمور.
وأش���اد أبو زهري، بدور سفارة فلس���طين في واشنطن، 
ووزارة الخارجي���ة والمغتربي���ن في الدفاع ع���ن الحقوق 
الفلسطينية، ومتابعة شؤون الجاليات، وتقديم الخدمات 

للمواطنين المقيمين في الواليات المتحدة.
وقّدم ش���رحًا مفصاًل عن الجامعة وأهدافها ودورها في 
تبني أس���اليب تدريس عالمية وحديثة مكنتها من تبوؤ 

مركز متقدم بين الجامعات الفلسطينية.
وأك���د أن الجامعة تس���ير بخطى ثابتة ومدروس���ة في 

الجانب األكاديمي باس���تحداث برام���ج وتخصصات تلبي 
االحتياجات الوطنية واإلقليمية وتنهض في العديد من 

المجاالت الحيوية في فلسطين.
وأض���اف أبو زه���ري: إن فلس���فة الجامعة تق���وم على 
االنفت���اح على العال���م والجامعات األوروبي���ة واألميركية 
بشكل خاص، بهدف بناء الشراكات العلمية، وتبني برامج 
تدريس كبرنامج الماجستير في إدارة األعمال المشتركة 
مع جامعة إنديانا في والية بنس���لفانيا األميركية، إضافة 
إلى إج���راء البحوث العلمي���ة، وتبادل الخب���رات والكوادر 

األكاديمية والطلبة، وتنفيذ البرامج الهادفة.
م���ن جانب���ه، عّبر المستش���ار الفقيه، عن س���عادته بزيارة 
الجامعة العربية األميركية، وقال: "نحن فخورون بهذا الصرح 
العلم���ي الكبير ف���ي إنجازاته والذي بره���ن للجميع أن رأس 
المال الفلس���طيني الحر يستطيع أن يبني دولة نموذجية إذا 
م���ا توفرت اإلرادة وحب الوط���ن، والجامعة العربية األميركية 
اليوم تعتبر أكبر مثال على مقدرة الفلس���طيني على صناعة 

المستقبل دون االعتماد على أي دولة أخرى".
وأش���ار إل���ى أن س���فارة فلس���طين في واش���نطن على 
استعداد دائم لمد جس���ور التعاون األكاديمي والبحثي 
بين الجامعة العربي���ة األميركية والجامعات في الواليات 

المتحدة، خدمة لقطاع التعليم العالي ولطلبة فلسطين.
وتبادل الطرفان جملة من األفكار المش���تركة الهادفة 
إلى تعزيز مكان���ة الجامعة في الوالي���ات المتحدة وبناء 

الشراكات مع الجامعات العريقة فيها.
وقام الوف���د، بجول���ة ميدانية في ح���رم الجامعة اطلع 
خاللها على كلياتها وقريتها الرياضية، وأشاد بإنجازاتها 

األكاديمية، وبدورها الريادي في فلسطين.

الوفد خالل جولته في الجامعة.

"القدس المفتوحة" بقطاع غزة تنظم 
وقفة تضامنية لنصرة "األقصى"

وأك���د مدي���ر "ف���رع خ���ان يون���س" 
الش���عب  أن  الدي���راوي  س���لمان  د. 
الفلس���طيني ب���كل أماكن وج���وده لن 
يسمح بالمس���اس بمقدساته وثوابته 
ودرة تاجه���ا المس���جد األقص���ى، وأن 
االحتالل واهم إن اعتقد أنه سينتصر 
في هذه المعركة متناسيًا أن الجيوش 
ال تكسر إرادة الش���عوب، مشددًا على 
أن وحدة أبناء الش���عب الفلس���طيني 
ف���ي مواجه���ة االحتالل ف���ي المدينة 
إلى توحيد  المقدس���ة يدعونا جميعًا 
التي  الفرقة والتشرذم  الصفوف ونبذ 

تفتك بنا وبقضيتنا الفلسطينية.
وقال مدير "فرع الوسطى" د. عماد 
نشوان: "نقف اليوم لنكشف الغطاء 
ع���ن مخططات االحت���الل وما يهدف 
إليه من تهويد للمدينة المقدس���ة 
عليهم  والتضييق  أهله���ا  وتهجير 
وه���دم منازلهم ومصادرة أراضيهم 
وطمس أي وجود للحضارة اإلسالمية 
أمام صمت عربي وعالمي، وال تقتصر 
حماي���ة األقصى على المقدس���يين 
فقط، بل تتعداها؛ فهي مس���ؤولية 
عربية إس���المية تتطلب من الجميع 

بذل الجهود لتحريره".
ون����دد مدي����ر "ف����رع غ����زة" د. زياد 
القمعي����ة  باإلج����راءات  الجرج����اوي 
االحت����الل  ق����وات  اتخذته����ا  الت����ي 
بإغ����الق المس����جد األقص����ى وبواباته 
ومن����ع المصلي����ن للصالة في����ه، وأكد 
أن ه����ذه الجريم����ة تأتي اس����تمرارًا 
للح����رب الدينية التي يش����نها العدو 
وأرضه  الفلس����طيني  الش����عب  ض����د 
اإلج����راءات  واصف����ًا  ومقدس����اته، 
اإلس����رائيلية بالعدوان غير المسبوق 
على حقوق كل العرب والمسلمين في 
أن  وبّين  والمس����جد األقصى،  القدس 
إس����رائيل تمّهد لفرض وقائع جديدة 

لتهويد المسجد األقصى وتقسيمه.
ونوه مدير "فرع شمال غزة" د. محمد 
أبو الجبي���ن إلى الوقفة اإلس���نادية 
ألهلن���ا ف���ي مدين���ة الق���دس التي 
تأتي ضمن الفعاليات التي تنفذها 
والمس���جد  القدس  لدع���م  الجامعة 
األقص���ى المب���ارك، ودعم���ًا لصمود 
أهلنا فيها، حاثًا جميع العاملين في 
الجامعة والطلبة للمشاركة في جميع 

الفعاليات الوطنية اإلسنادية.

مشاركون في الوقفة.

جامعة اإلسراء تحتفي بطلبتها
المتفوقين وأوائل الثانوية في غزة

غزة - "األيام": احتفلت جامعة اإلسراء بأوائل طلبة الجامعة في 
جميع الكلي���ات وأوائل الثانوية العامة على قطاع غزة )اإلنجاز(، 
وذل���ك في مقر الجامعة بمدينة غزة، وس���ط حضور حاش���د من 
الطلبة وعائالتهم والهيئتين األكاديمية واإلدارية في الجامعة.
وبل���غ عدد المحتفى بهم 145 طالبًا وطالبة من أوائل األقس���ام 

في الجامعة، و30 طالبًا من أوائل الثانوية العامة )اإلنجاز(.
وتخللت الحفل فقرات ترفيهية ودبكة شعبية.

وهنأ رئيس الجامعة الدكتور عدنان الحجار الطلبة المتفوقين 
في الجامعة والثانوية العامة، بما حققوه، في ظل ظروف عصيبة 
يعيشها الش���عب الفلس���طيني جراء الحصار الظالم المفروض 
عليه منذ 11 عامًا، وخاصة في ظل أزمة الكهرباء الش���ديدة التي 
شكلت عبئًا إضافيًا عليهم في المذاكرة والجد واالجتهاد وسهر 

الليالي.
وأوض���ح أن هذا التف���وق لهذه النخبة من الطلب���ة والطالبات، 
يؤكد إرادة الشعب الفلس���طيني وإصراره على تحقيق أهدافه 

رغم قساوة الظروف.
وأكد على أهمي���ة العلم في االرتقاء بالمجتمع الفلس���طيني 
الذي ه���و بحاجة لكل الطاق���ات من أجل االرتق���اء به حتى نيل 
الحري���ة واالس���تقالل، مش���يرًا إل���ى أن الجامع���ة وإدراكًا منها 
ألهمية العلم خصصت مس���احة واسعة للمسؤولية االجتماعية 
والوطنية، لكي تساعد الشعب الفلسطيني في استمرار مواصلة 
طري���ق العلم، لذلك بادرت بإطالق آالف المنح الدراس���ية للطلبة 
خاصة للمتميزين والفقراء غي���ر القادرين على تحقيق حلمهم 

في تعليم جامعي، عماًل بإيمان الجامعة أال يكون الفقر سببًا في 
تعطل أي طالب في مواصلة مشواره التعليمي.

وأك���د أن الجامعة انطلقت لتق���دم خدمة تعليمي���ة مميزة، 
به���دف تخريج أجيال ق���ادرة على بناء المجتم���ع وخدمته في 
ش���تى المجاالت، معتمدة على اس���تراتيجية جديدة، وطرحها 
تخصصات جديدة وحصرية، واالعتماد على التعليم التطبيقي، 
الذي يس���اهم في بناء شخصية الطالب وتمكنه من التفاعل مع 

المجتمع بشكل فعال.
وأوض���ح، أن االحتفال القادم س���يكون بمش���يئة الله في مقر 
الجامعة الجديد الذي يجري العمل به على قدم وساق في مدينة 

الزهراء جنوب مدينة غزة على مساحة 35 دونمًا.
م���ن جهته، وجه الطالب لؤي القانون األول على طلبة الثانوية 
العامة ف���ي قطاع غزة، في كلم���ة له نيابة ع���ن الطلبة األوائل، 
التحي���ة ألولياء األمور الذين قدم���وا كل الدعم لهم خالل العام 
المنصرم، وللهيئة التدريس���ية التي قدمت كل ما بوسعها من 
أجل تفوقهم، ولجامعة اإلس���راء التي حرص���ت على تكريمهم 

وفتح أبوابها لهم للدراسة بمنحة كاملة. 
في ذات الس���ياق، تقدمت الطالبة رونق أبو عاصي األولى على 
الجامعة من كلية العلوم اإلدارية والمالية، باسم أوائل الجامعة، 
بالش���كر والتقدير للجامعة التي تحرص كل عام على تكريمهم 

أمام أولياء أمورهم في حفل مهيب.
وفي ختام الحفل تم توزيع دروع وشهادات تقدير على جميع 

الطلبة، وهدية وقرطاسية.

رام الل���ه - "األي���ام": نظم���ت فروع 
جامعة الق���دس المفتوحة في قطاع 
غ���زة، أمس، وقف���ة تضامنية لنصرة 
المس���جد األقصى في ظل اإلجراءات 
األخيرة التي تمارس بحق المس���جد 
األقص���ى واالعتداءات اإلس���رائيلية 
الت���ي تش���هدها مدين���ة الق���دس 

الشريف بكل مكوناتها.
وش���ارك في الوقفة، بحس���ب بيان 
ص���در ع���ن الجامع���ة، أم���س، نائب 
رئيس الجامعة لش���ؤون قطاع غزة د. 
جهاد البطش، ومديرو الفروع ونقباء 
العاملين، وعدد من أعضاء الهيئتين 
األكاديمية واإلدارية بالفروع، وجميع 
العاملي���ن بمكت���ب نائ���ب الرئيس 
لش���ؤون قطاع غزة، واألطر الطالبية، 

وحشد من الطلبة.
وأكد د. البطش خالل كلمته وقوف 
األكاديمية  كوادره���ا  بكل  الجامعة 
واإلدارية إلى جانب أهلنا في المدينة 
المقدس���ة الذين يدافعون عن أولى 
القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، 
مش���يرًا إلى أن دور الجامعة ال يقف 
عند التعليم والتثقيف فحس���ب، بل 
توجه البوصلة نح���و التحرير لكنس 

االحتالل عن أراضينا الفلسطينية.
وفي كلمة لمدير فرع الجامعة برفح 
د. رأفت جودة أك���د فيها أن جامعة 
القدس المفتوحة بفروعها الممتدة 
من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب 
بطلبتها  األقص���ى  لنصرة  انتفضت 
اإلداري���ة  وكوادره���ا  وموظفيه���ا 
رفض���ًا لإلمعان والتغ���ول االحتاللي 
ضد أبناء الش���عب الفلس���طيني في 
القدس الش���ريف والضف���ة الغربية 
وأراض���ي 48، كم���ا دعا إل���ى التوحد 
الحقوق  الس���تعادة  الصفوف  ورّص 

المسلوبة.

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين
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إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد محمد عمر حمد غنام وذلك 

بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 424/2015/6716 تاريخ 2015/7/14
بيع الحصص حسب الدورية

الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على القطعة 144 حوض رقم 9  من أراضي جبع.

فمن ل���ه 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 ووفقًا للقانون.

اسم الموكل )المالك(           اسم الوكيل
نجيبة محمود عبد الرحمن فواخرة     محمد عمر حمد غنام

دائرة األراضي مكتب جنين


