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فقد جواز سفر فلسطيني
أعلن أنا معتز مأمون محمد عرفات شاهين عن فقد جواز سفري الفلسطيني الذي اجهل رقمه. الرجاء 

ممن يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فقد هوية
أعلــن أنا محمد عزمي محمد خمايســة عن فقدان هويتي الشــخصية التي تحمــل الرقم  94558017. 

الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل أراضي قلقيلية

رقم الملف : 247/ج/2017

دائرة تسجيل أراضي قلقيلية

رقم الملف : 264/ج/2017

دائرة تسجيل أراضي قلقيلية

رقم الملف : 263/ج/2017

رقم المعاملة : 232/ ج / 2017

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي قلقيلية
 يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تســجيل أراضي قلقيلية الســيد رياض احمد عبداهللا ملوح وذلك 
بصفته وكيال عن مريم ماجد محمد الويسي بموجب الوكالة الدورية رقم 13/2017/3045 الصادرة 

من عدل قلقيلية بتاريخ 2017/7/26.
وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم ( 30 ) من الحوض رقم(  7564 ) من أراضي (  قلقيلية ) فمن له 
اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون
اسم الموكل ( المالك ) : مريم ماجد محمد الويسي

اسم الوكيل : رياض احمد عبداهللا ملوح

 دائرة تسجيل أراضي قلقيلية

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي قلقيلية
 يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي قلقيلية السيد مصطفى صالح الدين حسن صبري 
وذلك بصفته وكيال دوريا  بموجب الوكالة الدورية رقم 2017/39/1762 الصادرة من ســفارة دولة 

فلسطين في االردن بتاريخ 2017/7/18.
وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم ( 120+121 ) من الحوض رقم(7562 ) من أراضي (  قلقيلية ) 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون
اسم الموكل ( المالك ) : 1. شهيرة يوسف نوفل

2. عبدالكريم علي احمد حمدان
3. ربحي علي (احمد حامد) حمدان
4. محمود (الحاج علي) احمد حمدان

اسم الوكيل : مصطفى صالح الدين حسن صبري

 دائرة تسجيل أراضي قلقيلية

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي قلقيلية
 يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي قلقيلية السيد عاهد احمد محمد عناية وذلك بصفته 
وكيــال عامــا عن طاهر خليل إبراهيم عناية  بموجب الوكالة العامة رقم 7352/19354  الصادرة من 

سفارة دولة فلسطين في الرياض بتاريخ 2016/2/18.
وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم ( 36 ) من الحوض رقم(  7566 ) من أراضي (  قلقيلية ) فمن له 
اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون
اسم الموكل ( المالك ) : طاهر خليل إبراهيم عناية

اسم الوكيل : عاهد احمد محمد عناية

 دائرة تسجيل أراضي قلقيلية

 إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي سلفيت
يعلن الطالع العموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي سلفيت السيد: عامر خالد احمد سليم بصفته 
وكيــل دوري عــن عبدالرحيم محمد حســين مرايطه بموجــب الوكالة الدوريــة : 2016/2243 تاريخ 
2016/10/13م ، الصادرة عن كاتب عدل سلفيت ، وذلك لفتح معاملة بيع تحمل رقم: 232/ج/2017 

على قطعة األرض : (172 )  حوض ( 24294 ) حي باب البستان رقم (1)  من أراضي سلفيت . 
فمــن لــه اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة تســجيل أراضي ســلفيت خالل عشــر 

أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول والقانون .
الحصص المباعة الوكيل   الموكل   
عامر خالد احمد سليم            كامل حصص البائع عبدالرحيم محمد حسين مرايطه 

 مدير تسجيل أراضي سلفيت 
 نمر دويكات

8/12 د

8/12 د

8/12 د

8/12 د

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

8/12 د
دائرة تنفيذ الخليل

ورقة اخبار تنفيذي صادرة عن دائرة تنفيذ الخليل في 
القضية التنفيذية 1993/57 

الى المحكوم عليهم -1 بدر سعيد عيسى الدويك -2 خضر سعيد عيسى الدويك -3 عبلة سعيد عيسى 
الدويــك، مجهولــي محل االقامة حاليا. ليكن معلوما لديكــم انه وبموجب المادة 10 من قانون التنفيذ 
الفلســطيني قد تقرر وبتاريخ 2017/8/3  إشــعاركم أن المحكوم له محمد عمر يوســف عبد العظيم 
كيــال تميمــي بصفته متوليا لوقف الحاج صالح الكيال قد قام بتجديد اجراءات الدعوى التنفيذية رقم 
1993/57 والمنفــذ مــن خاللها إعالم الحكــم المدني رقم 1972/31 الصادر عن محكمة االســتئناف 
والمتضمن الحكم بعدم المعارضة للمدعي وتسليم العقار موضوع الدعوى.  لذا يتوجب عليكما مراجعة 
دائرة تنفيذ الخليل او من تنيبونه عنكما في ظرف اسبوعين اعتبارا من تاريخ نشر هذا اإلخبار وبخالف 

ذلك ستقوم دائرة التنفيذ باتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقكم حسب األصول.

مأمور تنفيذ الخليل 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

8/12 د
محكمة بداية رام اهللا

دائرة التنفيذ-   الرقم: 2017/3159

 إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا في 
الملف التنفيذي رقم 2017/3159

 إلى المحكوم عليه: ياســر محمد عبد الحميد قاق – عمارة الجميل الطابق األرضي مقابل المقاطعة 
– مجهول محل اإلقامة حالياً.

نعلمك أن المحكوم لها: شــركة رحال الجديد للســفر بواســطة المفوض بالتوقيع بالل داعس سعيد 
عواد – رام اهللا/ وكيلها المحامي محمد الهريني.

قــد حضــرت إلى دائرتنا وطرحت للتنفيذ كمبيالة بقيمة 956 دوالر حالة ومســتحقة األداء إضافة إلى 
رسوم ومصاريف دائرة التنفيذ البالغة 45 شيقل ، لذا يتوجب عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة 
التنفيذ خالل أسبوعين من نشر هذا اإلعالن وبعكس ذلك سيتم السير بإجراء التنفيذ حضورياً بحقك 

وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون.
مع اإلحترام

 مأمور التنفيذ/ إياد مشهور

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة امالك الدولة والمساحة/ نابلس

 دائرة المساحة في سلطة االراضي نابلس  

اعالن صادر عن دائرة المساحة نابلس
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة المســاحة نابلس الســيد اسامة «محمد روحي» احمد زلموط وذلك 
بصفتــه وكيال دوريــا بموجــب الوكالــة الدوريــة 983/2010/8988 تاريــخ 2010/7/15م والوكالة 
الدورية رقم 940/2010/520 بتاريخ 2010/1/13 والوكالة الدورية رقم 1334/2014/6372 بتاريخ 
2014/4/24 الصــادرة مــن كاتب عدل نابلس وذلك الصدار اخــراج قيد الحوض رقم 18 القطع رقم 
171+169+212 مــن اراضــي بيــت فوريك فمن له اعتراض على ذلك عليــه التقدم باعتراض الى 
دائرة المســاحة خالل فترة عشــرة ايام من تاريخ نشــر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم اصدار اخراج 

القيد حسب االصول ووفقا للقانون.
اســم الموكل (المالك): عبد الرؤوف احمد سليمان خطاطبة+ بدران محمد سليمان خطاطبة+ عودة 
محمد سليمان خطاطبة+ عبلة محمد سليمان خطاطبة+ ابناء المرحوم سبتي يوسف سليمان خطاطبة 

(ناجح+سليمان+مجدي+خيرية+ماجدة) 
الوكيل: اسامة «محمد روحي» احمد زلموط

8/12 د

8/10 د
   دولــة فلسطيــن

ديوان قاضي القضاء

محاكم الشرعية 

المحمكة الشرعية بيت لحم 

اعالن وراثة صادر عن محمكة بيت لحم الشرعية 
حيث تقدم السيد محمود الياس احمد عايش من ارطاس حامل هوية رقم 943382861 بصفته وكيل 
عن المستدعي خليل علي محمد التعمري وذلك بموجب وكالة عامة صادرة عن دولة سفاة دولة فلسطين 
المؤرخــة في 2017/8/6 رقم الســجل 1773 صفحة 2017/2 والمصــدق عليها من الخارجية والعدل 
الفلسطينية بطلب يطلب فيه تسجيل حجة وراثة يتضمن وفاة المروحوم محمد علي محمد عبداهللا 
التعمري من اهالي دار صالح بتاريخ 1988/1/8 ودفن فيها وانحصر ارثه الشرعي في اوالده المولودين 
له من زوجته فاطمة عبد سالم التعمري المتوفأة قبله بتاريخ 1983/9/12 وهم خليل وموسى وعودة 
وانه ال وارث وال مســتحق لتركته ســوى من ذكر وان جميع الورثه بالغون وطلب تســجيل حجة بذالك 
لواده موكله علي المذكور ، فمن له اعتراض على مضمون االستدعاء عليه مراجعة محمكة بيت لحم 

الشرعية خالل 10 ايام من تاريخه تحريرا في 1438/11/17هـ وفق 2017/8/9 م 

قاضي بيت لحم الشرعي
 القاضي عبد القادر ادريس

8/10 د
   دولــة فلسطيــن

ديوان قاضي القضاة 

المحاكم الشرعية 

محكمة الخليل الشرعية 

مذكرة تبليغ حضور صادرة عن محكمة الخليل الشرعية 
في الدعوى أساس 2017/570 

الى المدعى عليها: سجى محمد نادر اسعيد من الخليل وحاليا من القدس ومجهولة محل االقامة فيها 
وال يوجد لها محل اقامة في مناطق دولة فلسطين واخر محل اقامة لها في الخليل منزل والدها محمد 

نادر رمضان سعيد / منطقة مفرق المدارس قرب جامع الجهاد عمارة العجلوني. 
يقتضي حضورك الى محكمة الخليل الشرعية يوم الثالثاء الواقع في 2017/9/12م في تمام الساعة 
التاسعة صباحا للنظر في الدعوى أساس 2017/570 والتي موضوعها طلب التفريق للشقاق والنزاع 
المقامــة عليــك مــن قبل المدعي زاهــر عبد الغني محمد الشــريف من الخليل وســكانها هوية رقم 
(850902511) وكيليها المحامي صالح القواسمي والمحامية سامية القواسمي مجتمعين او منفردين، 
فاذا لم تحضر او توكل او تعتذر، ترى الدعوى بحقك غيابيا ويجري بحقك المقتضى الشرعي، وعليه 

صار تبليغك ذلك حسب األصول تحريرا في 14 ذو القعدة لسنة 1438هـ وفق 2017/8/6م. 

قاضي الخليل الشرعي 
مهند يعقوب محمد ابو رومي 

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي رام اهللا السيد ثائر ياسر حسن عمرو وذلك بصفته 
وكيــال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 2017/13799 تاريخ 2017/7/19 الصادرة عن كاتب عدل 
رام اهللا وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 39 حوض رقم 19 من اراضي رام اهللا فمن له اعتراض 
على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا االعالن 

وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): عايدة نوري ابو زياد، نوري اكرم محمد نوري 

اسم الوكيل: ثائر ياسر حسن عمرو 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

8/12 د

تحت رعاية الرئيس محمود عباس

"القدس المفتوحة" تحتفل بتخريج طلبة فوجها الـ 20 في مختلف محافظات الوطن
رام اهللا - الحيــاة الجديدة - احتفلت جامعة القدس المفتوحة 
بتخريج الفوج العشرين (فوج كل الوطن)، باحتفاالت أقامتها 
فــي مختلــف فروع الوطن مــن رفح حتى جنيــن، تحت رعاية 

الرئيس محمود عباس "أبو مازن".
ونظمــت احتفــاالت التخريــج فــي فــروع: أريحــا، وقلقيلية، 
وطوبــاس، ونابلــس، ودورا، وطولكــرم، وجنيــن، والخليل، 
وسلفيت ويطا وبيت لحم، وغزة وشمال غزة والوسطى، وخان 
يونس، ورفــح، وبرنامــج التعليم المفتوح ومركــز العيزرية 
الدراســي، وكلية غرناطة بالداخل، فيما سيقام حفل رام اهللا 

والبيرة على مدار يومين أمس وتستمر اليوم.
وبــدأت االحتفال بآيات عطرة للقــرآن الكريم، ثم الوقوف 
تحية للســالم الوطني وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، 
وإلقــاء مــدراء الفروع كلمات اشــارو فيها إلــى أن الجامعة 
حريصــة على رفع مســتوى خريجيها وتأهيلهــم، وتعزيز 
قدراتهم ومهاراتهم على المنافسة في سوق العمل المحلية 
واإلقليميــة، باإلضافة إلى االســتمرار فــي تطوير البرامج 
التعليمية وتحســينها بمــا يتالءم وحاجات التنمية وســوق 
العمل وفق أفضل ممارسات التعليم المدمج والمستجدات 
العلمية والتكنولوجية، كذلك تعزيز البحث العلمي والتشجيع 

على اإلنتاج واإلبداع والتميز.
كما نقل مدراء الفروع في كلماتهم تأكيد رئيس مجلس األمناء 
المهندس عدنان ســمارة أن إطــالق جامعة القدس المفتوحة 
على خريجي الفوج العشرين من طلبتها اسم (فوج كل الوطن)، 
جاء إليمان إدارتها أن هذه الجامعة التي بدأ التفكير في إنشائها 
عام 1975، انطالقاً من احتياجات الشعب الفلسطيني للتعليم 
العالي في ظل أوضاعه الســكانية واالجتماعية واالقتصادية 
تحت االحتالل هي جامعة الكل الفلســطيني والحاضنة ألبناء 

شعبنا مهما كانت أوضاعهم وأحوالهم".
وتحــدث المحافظون فــي مختلــف المحافظــات، بكلمات في 
االحتفــاالت مؤكدي أن نجاح "القدس المفتوحة" وصل إلى أن 

تشــكل الجامعة ثلث عدد المنتســبين للجامعــات في الوطن، 
وهــذه الكثرة لم تكــن كما بل اعتمدت النوع أوالً، ودليل ذلك 
الجوائز التــي حصلت عليها الجامعة، مذكرين أن األخت حنان 
الحــروب أفضــل معلم فــي العالم هي مــن خريجي "القدس 

المفتوحة".
وأوضحوا أن جامعة القدس المفتوحة قادرة على إخراج اإلبداع 
والموهبة المتأصلة في شعبنا، مخاطبين الطلبة الخريجين بأن 
يواصلوا مســيرتها الخيرة الرائــدة، فكثير من خريجيها يحتل 

مواقع بارزة في الوطن، وطلبتها يحتلون مســتويات عليا من 
التعليم واألخالق.

وحيى المحافظون باسم الرئيس وباسم مجلس األمناء وباسم 
إدارة الجامعة أهلنا في القدس الذين أكدوا أن المراهنة عليهم 
في محلها وأن كل مخططات االحتالل لن تثنيهم في أية لحظة 
عن حماية مقدســاتهم في أولى القبلتين وثاني المســجدين 
وثالث الحرمين الشــريفين، وهذا ما اضطــر االحتالل للعودة 

إلى ما قبل 14 تموز في األقصى.

وتحدث رؤســاء مجالــس الطلبة في مختلف الفــروع بكلمات 
قدمــوا فيها التهاني للطلبة الخريجين، وطالبوا بإعادة الهيبة 
للحركــة الطالبية في فلســطين ووضعها فــي موقعها الذي 
تبوأته منذ نشــأتها، وتنظيم الكادر الطالبي الثائر الذي قدم 
روحه وعمره فداًء لوطنه وشعبه، وهذه الشبيبة التي يقع على 
عاتقها تنظيم كل قطاعات شعبنا لمقاومة االحتالل وقطعان 
مستوطنيه، وخلق جيل بعيد كل البعد عن االنحراف واالنجرار 
خلف التعصبات المقيتة، جيــل يؤمن بحتمية الثورة والنصر، 

وينبذ الفرقة ويلعن االنقسام وتبعاته.
وأرسل المتحدثون برقيات إجالل وإكبار إلخوتنا الذين غيبهم 
االحتالل قسراً وقهراً عن حفلنا هذا، هؤالء اإلخوة الذين قهروا 

جالديهم بأمعائهم الخاوية، إخوتنا وقادة نضالنا في األسر.
وألقــى األوائل علــى الفروع كلمة الطلبــة الخريجين كل في 
فرعه، ثــم تال المســاعدون األكاديميون قــرار التخريج على 
الطلبة قبل تســليم شــهادات التخريج، ومن ثــم جرت قراءة 
أسمائهم من خالل رؤساء أقسام القبول والتسجيل في الفروع.

وفي قطاع غزة، توجه نائب رئيس الجامعة لشؤون قطاع غزة 
جهــاد البطش بالتهنئة الحارة للطلبــة الخريجين، معلناً قرار 
رئيس الجامعة توقيع اتفاقية مشروع إنشاء قاعة المؤتمرات 
الكبــري والصالــة الرياضية المغطاة بفــرع الجامعة في رفح 
بتمويــل من الصندوق الكويتي للتنميــة العربية اإلقتصادية 
وبإشــراف مؤسســة الخليج التعليمية وإدارة البنك اإلسالمي 
للتنميــة في جــدة، منوهاً للعديد من المشــاريع المهمة التي 

تعكف الجامعة على تنفيذها.
وخالل كلمة مجلس األمنــاء وممثل الرئيس "محمود عباس" 
رحب رياض الخضري قال: "إنكم أبنائي الخريجين والخريجات 
أنتم األمل الذي نعمل من أجله والنور الذي نسعى ألن يس طع 
في ســماء الوطــن، إنكم بوحدتكم ســتصنعون المســتقبل 
لفســطين، إنكم فــوج كل الوطــن فكونوا للوطن كالجســد 

الواحد".

جانب من حفل التخريج

فاروق آسن يحرك اللغة التركية في غزة
غزة - الحياة الجديدة - أحمد سالمة أبوعزيز- يشرح فاروق آسن 
أسس اللغة التركية لطلبته بلغة عربية يبدو جليا للمستمع أن 
هذا الشاب التركي المقيم في غزة تعلمها في السنوات األخيرة. 
يكتب على سبورة بيضاء بعض الكلمات التركية ويعلم الطلبة 
الغزيين أسس لغته األم، وكيفية نطق كلماتها ومعانيها باللغة 
العربية. ويقدم آســن هذه الدورة بالتنسيق مع قسم التعليم 
المستمر في الجامعة اإلســالمية وعدد من المراكز التعليمية 

والثقافية في مدينة غزة.
تعود أصول آسن إلى مدينة أضنة التركية المطلة على ساحل 
البحر المتوسط. جاء إلى غزة عام 2012، ضمن مشروع تعليم 
اللغة التركية الذي ينظمه معهد «يونس ايمره»، وهو مؤسسة 
تركية لها فروع في نحو 50 دولة في العالم، فرعه الرئيس في 

القدس المحتلة، وال يوجد له مكتب في قطاع غزة.
تزوج آسن في غزة، وقبل ان يبدأ بتعليم اللغة التركية عمل في 
بلدية غزة، حتى انتقل إلى قسم التعليم المستمر في الجامعة 
اإلســالمية بالتنسيق مع مركز «يونس ايمره» إلعطاء الطلبة 

دورات في اللغة التركية.
وقال آسن إنه كان الشخص الوحيد الذي انتدب ليقوم بتعليم 
لغتــه األم فــي غزة، مشــيراً إلى وجــود عدد من األشــخاص 
داخــل قطاع غــزة يقومون بتعليم اللغــة التركية للطلبة من 

الفلسطينيين الذين تسنت لهم زيارة تركيا أو التعلم فيها.
وحول إتقان آســن للغة العربية، قال آســن إنه تواصل باللغة 

اإلنجليزيــة في البدايــة، ولكن ال يتحدث الجميــع بهذه اللغة، 
فأيقــن أنه من الضروري تعلم اللغــة العربية، وكان ذلك أحد 
أهــداف قدومه إلى القطاع. وبعد ســنتين من إقامته في غزة 
تعلم العربيــة عن طريق االختــالط بالمواطنين في حياتهم 

العادية.
وقــال آســن إن دورات اللغة التركية التــي يقدمها مكونة من 
أربعة مستويات في المرحلة االبتدائية، مدة كل مستوى شهر 
ونصف الشــهر، لتكون بمجموعها ما يقارب ستة أشهر، تليها 

المرحلتان المتوسطة ثم المتقدمة.
وعــن دوافــع الطلبة لتعلم اللغــة التركية قال آســن إن أغلب 
المنتسبين طلبة الجامعات يرغبون بإكمال دراساتهم العليا في 
تركيا، والبعض االخر هم من التجار المعنيين باالستيراد من 
المنتجين األتــراك، وهناك من يقبل على تعلم اللغة التركية 
من باب الثقافة والتأثير بالحضور التركي على مستويات عدة 

خاصة المجال الفني المتمثل بالمسلسالت واألفالم التركية.

األعرج يدعم خطة النهوض ببلدة بيت عوا
الخليــل - الحيــاة الجديدة - أكد وزير الحكم المحلي حســين 
األعرج، دعم خطة المجلس البلدي لبلدية بيت عوا، خالل لقائه 

وفد مجلس بلدي بيت عوا.
وترأس وفد المجلس رئيس البلدية عبد اهللا السويطي، حيث 
اســتعرض خطــة المجلس التي تهدف للنهــوض بالبلدة على 
كافة المستويات، وفي أولوياتها تصويب الوضع القانوني لملف 

الكهرباء، والتزام المواطنين بدفع فواتيرهم بشكل دوري.
وأوضــح الوفــد للوزير أن البلدية بصــدد البدء بحملة تصويب 
االلتزام بملف الكهرباء عند كافة المواطنين، ومن خاللها تقوم 
طواقــم الكهرباء بإعادة وصل عدادات الدفع المســبق للجميع 

بشكل يحقق العدالة بين كافة المناطق في البلدة.
ة المجلس البلدي القبول لدى الوزير األعرج، الذي  والقــت خطّ
وعــد بدعم المجلس حتى تتحقق التنميــة والعدالة لدى كافة 
المواطنين، موضحاً أن بلدة بيت عوا باتت في أولويات نقاشات 
الوزارة خالل جلسات مجلس الوزراء، وأن ذلك يشير إلى ضرورة 

صب الجهود من كافة األطراف على رأسها المواطن.

د.النتشة يستقبل وفدا من المنظمة
 الدولية لتبادل تدريب الطلبة 

نابلس - الحياة الجديدة - اســتقبل د. 
ماهــر النتشــة القائم بأعمــال رئيس 
الجامعــة وفــدا مــن المنظمــة الدولية 
لتبادل تدريب الطلبة، بحضور الدكتور 
محمد العملة النائب االكاديمي والدكتور 
رياض عبد الكريم ممثل دولة فلسطين 
فــي المنظمة ومدير مكتبها في جامعة 
النجــاح الوطنية والدكتــور عامر هموز 
مدير مركز التدريب العملي في الجامعة.

وفي بداية اللقاء رحب النتشــة بالطلبة 
الشــركات  فــي  للتدريــب  الوافديــن 
الفلســطينية المختلفة، واطلعهم على 
آخر منجزات الجامعة، مؤكدا على ضرورة 
الشــراكة والتعــاون في تبــادل االفكار 
المختلفة بين الطلبة االجانب وبين طلبة 
الجامعة والشــركات الفلســطينية التي 
يتدرب فيها الطلبة الوافدون، مشيرا الى 
ان الجامعة تســعى دوما لنسج عالقات 
جديــدة ومتنوعــة مع العالــم الخارجي 

ايمانا بــان العالم أصبــح قرية صغيرة 
ويجب تبــادل اآلراء والخبــرات للمضي 

قدما نحو االفضل.
وعبــر الدكتور عبد الكريم عن ســعادة 
الطلبة وانسجامهم مع المجتمع المحلي 
ومع الشــركات المستضيفة لهم، وعن 
مدى تعاون الطرفين في تحقيق الهدف 
المرجو من قــدوم الطلبــة وتدريبهم. 
مشــيرا الى ان المنظمــة ترمي لتبادل 
الخبرات من خالل ارسال طلبة الجامعة 
للتدريب خــارج الوطن لتحســين ورفع 
مستوى الخبرات من خالل االندماج في 

مجتمع آخر.
وأكد الدكتور الهموز أن رسالة الجامعة 
منذ ســنوات قريبة اتجهت نحو التدريب 
العملي للطالب وأصبح الطالب يندمج مع 
سوق العمل قبل تخرجه، وبذلك يكون 
هذا التوجه قد ساهم في زيادة استعداد 

الطالب بعد تخرجه للعمل الفوري.

تجدر االشــارة الــى ان الطلبة الوافدين 
هــم مــن دول أوروبيــة مختلفة وهي 
الســويد، المانيــا، البرتغــال، ايطاليــا، 
بلجيكا، سويســرا، النمســا ودول أجنية 
اخــرى. ويتدرب الطلبة فــي العديد من 
الشركات والمؤسسات المختلفة ومنها، 
دائرة الموارد البشرية في جامعة النجاح 
التجارية،  حجــاوي  وشــركة  الوطنيــة، 
ومركــز التخطيط الحضري في الجامع، 
وشــركة معالــم الهندســية ومختبرات 
ميديكير الطبية، ومكتب الخبراء العرب 
والشــركة المتحدة للسيارت  للهندسة، 
ومركــز التحاليل الطبية فــي الجامعة، 
وشــركة الحاج طاهر المصري، وشركة 
Infinitiers لبرمجة الحاســوب، وشركة 
المقاولــون لإلنشــاءات. يذكــر أن هذه 
السنة هي السنة السادسة على التوالي 
التي تستقبل فيها الجامعة متدربين من 

دول اجنبية.

«العربية األمريكية» 
تحتفي بيوم الشباب العالمي 

جنيــن - الحيــاة الجديــدة - نظمــت الجامعــة العربية 
األمريكيــة نشــاطا شــبابيا فنيــا تفاعليا، بالتعــاون مع 
المجلس األعلى للشباب والرياضة، احتفاء بيوم الشباب 
العالمي والذي يصادف الثاني عشــر من آب، تحت شــعار 

«نحو شباب وطني حر ومشارك». 
وتضمن النشــاط أغاني زجلية، قدمها الشــاعران سامي عبيد 
وعبادة مساد، باإلضافة الى العزف بآلة الشبابة من قبل الفنان 
أســامة جالمنــة، حيث تضمنــت األغاني الزجلية اشــادة بدور 
الجامعة العربية األمريكية، واهمية العلم والتعلم، ودور الشباب 

في بناء المجتمع، بمشاركة من طلبة الجامعة.
وأكد مســاعد عميد شــؤون الطلبة في الجامعة األستاذ محمد 
كميل على أهمية تنظيم النشاطات الالمنهجية ومشاركة الطلبة 
فيها، لما لها من دور في بناء قدرات الطلبة وصقل شخصيتهم، 

مشددا على أهمية الحفاظ على التراث الفلسطيني.
وأشــار مدير الشباب في مجلس الشمال عبد اهللا برهم، 
ان هذا النشاط جزء من سلسلة نشاطات ينفذها المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضة في الجامعات الفلســطينية، 
بهــدف إيصال الرســالة ألكبــر عدد ممكن من الشــباب، 
موضحــا انه تــم اختيار الجامعة لتميزهــا ولمكانتها في 
شــمال الضفة، باإلضافة الى انها تضم نسبة كبيرة من 

شرائح مختلفة من الشعب الفلسطيني.


