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فقد هوية
رام اهللا / أعلن أنا يسرى عبد الرحمن محمد سليمان من بيت عور التحتا عن فقد بطاقة الهوية الشخصية 

التي تحمل الرقم 986926046 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

 دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

رقم الملف: 2455/ج/2017 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

رقم الملف: 2458/ج/2017 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي رام اهللا السيد منصور جميل خليل فراج وذلك بصفته 
وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 2017/15663 تاريخ 2017/8/10 الصادرة عن عدل رام اهللا 
وذلــك بمعاملــة بيع على القطعة رقم 119 حوض رقم 28 حي 5 شــيبان من اراضي البيرة 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): سمية حسان حسين عابد 

اسم الوكيل: منصور جميل خليل فراج 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي رام اهللا السيد منذر عيد حنا حنا وذلك بصفته وكيال 
خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 2017/15466 عدل رام اهللا المعطوفة على الوكالة الدورية رقم 
2017/10326 والمعطوفة على الوكالة العامة رقم (2011/18049) والوكالة العامة رقم (2014/9938) 
الصادرة عن كاتب عدل رام اهللا وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 291 حوض رقم 5 من اراضي 
دير جرير 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): صفية احمد حسين شجاعية، كفاح وحسين ابناء محمد حسين عمار 

اسم الوكيل: منذر عيد حنا حنا 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

8/14 د

8/14 د

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي

بلدية جنين

إعالن خارجي 
تعلن بلدية جنين عن رغبتها بتشغيل عامل في قسم األسواق في مدينة 

جنين وبعقد  شهري لمدة ثالث شهور ضمن الشروط التالية : 
1. أن يكون العمر بين عمر 20 عاماً لغاية 30 عاماً 

2. أن يكون من سكان مدينة جنين و مخيمها 
3. القدرة على تحمل ضغط العمل 

4. في حال نجاح المتقدم للوظيفة يجب عليه إحضار الوثائق التالية : - 
* شهادة حسن سير وسلوك من وزارة الداخلية 

* شهادة الئق صحياً من وزارة الصحة  
يســلم الطلب لمكتب شؤون الموظفين حسب األصول اعتبارا من تاريخ 
2017/08/15 ولغاية نهاية دوام يوم الخميس 2017/08/24 خالل أوقات 

الدوام الرسمي .
مع االحترام 

رئيس لجنة بلدية جنين 
د . محمد إسماعيل أبو غالي 

8/14 د

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

8/14 د

8/14 د

دائرة تنفيذ جنين

دائرة تنفيذ جنين

اعالن
الى إسماعيل إبراهيم محمد دغامين  / العيزرية – يعمل في مصنع طوب الفار قبل الكونتيز بالقرب 
مــن المــدارس  نعلمكم أنه بتاريــخ   2016/11/08   قرر قاضي التنفيذ فــي القضية التنفيذية رقم  

2016/3505  والمكونة فيما بين 
المحكوم له / م : 1 - أحالم شحادة محمد خاروف / جنين  

المحكوم عليه / م : 1 -  إسماعيل إبراهيم محمد دغامين / القدس 
يجب عليك أن تقوم في ظرف أسبوعين من تاريخ تبلغك بواسطة النشر بدفع نفقة زوجه بواقع 400 
شيقل شهرياً اعتباراً من تاريخ 2015/8/30 المحكوم بها بموجب إعالم الحكم الصادر 554/290/23 عن 
محكمة شرعية جنين بتاريخ   2015/10/14 لصالح المنفذة أحالم شحادة محمد أبو عزيز من جنين وإذا 
انقضت هذه المدة ولم تؤد الدين المذكور ستضطر دائرة التنفيذ لمباشرة اإلجراءات التنفيذية بحقك .

مأمور التنفيذ

اعالن
الى اسماعيل  إبراهيم محمد دغامين / العيزرية – يعمل في مصنع طوب الفار قبل الكونتيز بالقرب 
مــن المــدارس  نعلمكم أنه بتاريــخ  2016/11/08    قرر قاضي التنفيذ فــي القضية التنفيذية رقم  

2016/3504  والمكونة فيما بين 
المحكوم له / م : 1 - أحالم شحادة محمد خاروف / جنين  

المحكوم عليه / م : 1 -  إسماعيل إبراهيم محمد دغامين / القدس 
يجب عليك أن تقوم في ظرف أسبوعين من تاريخ تبلغك بواسطة النشر بدفع نفقة صغير بواقع 250 
شيقل شهرياً اعتباراً من تاريخ 2015/8/30 المحكوم بها بموجب إعالم الحكم الصادر 553/289/23 عن 
محكمة شرعية جنين بتاريخ   2015/10/14 لصالح المنفذة أحالم شحادة محمد أبو عزيز من جنين وإذا 
انقضت هذه المدة ولم تؤد الدين المذكور ستضطر دائرة التنفيذ لمباشرة اإلجراءات التنفيذية بحقك .

مأمور التنفيذ

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي
دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي جنين دائرة تسجيل اراضي جنين دائرة تسجيل اراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة2017/5573

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة أحمد شوقي أسعد شواهنة بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 398/2009/10750 الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 7 /12 /2009  

وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقم 2017/5573 على القطعة رقــم 62  من حوض رقم   4 من أراضي 
السيلة الحارثية  . 

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 : أحمد شوقي أسعد شواهنة .
 اسم الموكل « المالك:  (نعمان + عارف أبناء محمد سليم جرادات ) 

عدد الحصص المباعة: حسب الدورية. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2017/5560

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة صافي سليم صافي سعيد بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 433/2017/5138  الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 2017/05/23 

وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقم  2017/5560 على القطعة رقم 116 من حوض رقم   5 من أراضي 
الزبابدة  . 

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 : صافي سليم صافي سعيد 
 اسم الموكل « المالك:   جابي عبد اهللا فريد إبراهيم خضر + عبد اهللا جابي عبد اهللا خضر.  

عدد الحصص المباعة: حسب الدورية. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2017/5565

يعلــن الطالع العموم أنه تقدم لهــذه الدائرة كفاية ذياب فارس الذيب بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 2010/87/1009   الصادرة عن سفارة دولة فلسطين بعمان  بتاريخ 2010/11/25 

وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقم 2017/5565 على القطعة رقم 114 من حوض رقم   4 من أراضي 
العطارة   . 

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 : كفاية ذياب فارس الذيب.  
 اسم الموكل « المالك:   محمد سليم أسعد أبو علبة .

عدد الحصص المباعة: حسب الدورية. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

8/14 د8/14 د8/14 د

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين دائرة تسجيل اراضي جنين 
رقم المعاملة 2017/5557

يعلــن الطــالع العموم أنه تقدم لهــذه الدائرة كامل عبــد الرؤوف نمر صباح بصفتــه وكيال بموجب 
الوكالــة الخاصة رقم 3557/2016/427 الصادرة عــن كاتب عدل جنين بتاريخ 2016/4/3 والخاصة 
رقــم 5969/2016/427 الصــادرة عن عدل جنين بتاريخ 2016/6/8 والمعطوفة على الوكالة العامة 
رقــم 8960/2013/417 الصــادرة عــن عــدل جنيــن بتاريــخ 2013/11/11 والوكالــة الخاصة رقم 
11197/2015/424 الصــادرة عــن عدل جنين بتاريــخ 2015/11/18 والمعطوفــة على العامة رقم 

3291/2009/391 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2009/4/19 
وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 2017/5557 على القطعة رقم 10 من حوض رقم 9 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 : كامل عبد الرؤوف نمر صباح.

 اســم الموكل « المالك: (حســن + صبحية أبناء ســعيد حسن السمور)،( يوســف + رابعة + نوال+ 
رجوة + حنان + ندية أبناء سعيد حسن السمور)، ( وجيه + زيد / أبناء إبراهيم حسن السمور ).

عدد الحصص المباعة: كامال . 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2017/5593

يعلــن الطــالع العموم أنه تقدم لهــذه الدائرة رائد ناصر عبد الرحمن عبيــدي بصفته وكيال بموجب 
الوكالة الدورية رقم 434/2017/7514 الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 2017/8/6 والمعطوفة 

على العامة رقم 428/2016/8279 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2016/8/24 
وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 2017/5593 على القطعة رقم 2 من حوض رقم 4  من أراضي تلفيت . 
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 : رائد ناصر عبد الرحمن عبيدي.

 اسم الموكل « المالك:  (خالد + عباس أبناء فوزي محمود حنتولي). 
عدد الحصص المباعة: حسب الدورية. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

8/14 د

8/14 د

فقد هوية
جنيــن / ورد خطــأ في إعالن تســجيل األراضي رقم 2017/2945 المنشــور في جريــدة الحياة بتاريخ 
2017/4/25 حيــث ورد أن رقــم الوكالة الدورية هو 9958/2016/429 والصحيــح الوكالة الدورية هو 

9957/2016/429 لذا اقتضى التنويه. 

فقد هوية
طوبــاس / أعلــن أنا أيمــن رائد حمد مصري من عقابــه/ طوباس عن فقدان هويتي الشــخصية التي 
تحمل الرقم 402618482 أرجو ممن يجدها تسليمها إلى أقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر سلفا. 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

8/14 د
محكمة بداية رام اهللا 

الرقم: 2015/286 مدني 

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر  صادرة عن محكمة 
بداية رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2015/286 

الى المدعى عليه: موسى محمد موسى دحادحة - رام اهللا 
يقتضــي حضوركما الى محكمة بداية رام اهللا يوم 2017/10/4 الســاعة التاســعة صباحا للنظر في 
الدعــوى المدنيــة رقــم 2015/286 التي اقامها عليــك المدعي: وديع حمد اهللا محمود ســعادة وثابت 
عودة محمد بيت ريما، بواسطة وكيلهم المحامي محمد هلسة وجاء في أسباب الئحة الدعوى ما يلي: 

المدعيان: 1 - وديع حمد اهللا محمود سعادة / رام اهللا 
حامل هوية رقم (980137426) 

2 - ثابت عودة محمد بيت ريما / البيرة - بجانب جامع البيرة الكبير 
حامل هوية رقم (979020864) 

وكالؤهم المحامون محمد هلســة وســالمة هلســة ويزيد دوابشــة وشــيرين ادريس مجتمعين و/او 
منفردين. 

المدعى عليه: موسى محمد موسى دحادحة 
عنوانه للتبليغ: البيرة - شارع االرسال - عمارة البرج الطويل - فوق مفروشات الرونق 

موضــوع الدعــوى: مطالبة ماليــة بقيمة ثالثمائة وواحد وعشــرون الفا واربعمائة وثالثة وخمســون 
دوالر امريكي. 

اسباب الدعوى 
اوال: بتاريخ 2013/3/25 قام المدعى عليه بتنظيم اتفاقية تعهد ببيع عقار «قطعة االرض» تتعلق ببيع 
حصصه لشخصية في قطعة االرض رقم (386) حوض السالمية رقم (9) من اراضي البيرة - قضاء 

رام اهللا لصاحل المدعي االول. 
ثانيا: بتاريخ 2013/5/5 وتنفيذا لالتفاقية المذكورة اعاله قام المدعى عليه بالتنازل لدى سعادة كاتب 
عدل رام اهللا عن كامل حصصه بالغا ما بلغت في قطعة االرض الموصوفة اعاله لصالح المدعي الثاني 

بموجب الوكالة الدورية رقم (2013/8658). 
ثالثا: قام المدعي الثاني بتنفيذ الوكالة الدورية المرقومة اعاله المنظمة لصالحه وتسجيل الحصص 

باسمه لدى دائرة االراضي حسب االصول والتنازل عن كامل الحصص الشخاص اخرين. 
رابعــا: لــدى مراجعة المدعيان لدائرة تســجيل أراضــي رام اهللا، تفاجأ بقيام المدعــى عليه وبتاريخ 
2012/12/24 بالتنــازل عــن جــزء مــن حصصــه الشــخاص اخريــن بموجــب الوكالــة الدورية رقم 
(2012/20318) وبوجــود حجــز تحفظي واقع على قطعة االرض الموصوفــة اعاله صاد عن محكمة 
بداية رام اهللا الموقرة بتاريخ 2015/2/19 في الطلب المستعجل رقم (2015/138)، علما بأن الحصص 
المباعة البالغة مســاحتها (379) متر مربع والتي قام المدعى عليه ببيعها تقدر قيمتها حســب السعر 

الحالي بمئة وواحد وعشرون الف واربعمائة وثالثة وخمسون دوالر امريكي. 
خامسا: ان قيام المدعى عليه ببيع (379) متر مربع وهي جزء من الحصص في قطعة االرض الموصوفة 
اعاله الحق بالمدعيين خسارة مادية تقدر بمبلغ مئتي الف دوالر امريكي كون الحصص المباعة جعلت 

من االرض مشاعا وغير قابلة للقسمة مما ينقص من الثمن الحقيقي لهذه القطعة. 
سادســا: طالب المدعيان المدعى عليه باعــادة حقوقهما التي يمتلكونها بموجب الوكالة الدورية رقم 

(2013/8658) اال انه رفض ذلك دون مبرر قانوني سليم. 
ســابعا: ان ما قام به المدعى عليه يعد تحايال على القانون واهدارا لحقوق المدعيين الثابتة بموجب 

مستندات رسمية والحق بهما ضررا فادحا ال يمكن تالفيه. 
الطلب: يلتمس المدعيان من محكمتكم الموقرة تبليغ المدعى عليه نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها 
ودعوته للمحاكمة غب االثبات والحكم بالزامه بدفع مبلغ ثالثمائة وواحد وعشرون الفا واربعمائة وثالثة 

وخمسون دوالر امريكي باالضافة لتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. 
تحريرا 2015/3/19 

ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى. ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر باحدى الصحف المحلية عمال بالمادة (62) من قانون 
اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لســنة 2001. واذا لم تحضر أو ترســل وكيل عنك سوف 

يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون. 

زينب عيسى 
رئيس قلم حقوق محكمة بداية رام اهللا 

شركة كهرباء محافظة القدس 
المساهمة المحدودة 

اعالن  عن قطع التيار الكهربائي 
تعلــن شــركة كهرباء محافظة القــدس عن قطع التيــار الكهربائي يوم 
االربعاء الموافق 2017/8/16 من الســاعة التاسعة صباحا وحتى الثانية 

بعد الظهر عن المناطق التالية في محافظة رام اهللا: 
جزء من المنطقة الصناعية ويشــمل مصنع ســنقرط والمجاورين، مقر 
االمن الوقائي، منشــار ازمقنــا، بيتونيا، الباطن الشــرقي، مخازن كوكا 

كوال بيتونيا. 
تعتذر الشــركة عن هذا االجراء الناتج عن قيام الشــركة بأعمال صيانة 

على خطوط الضغط العالي المزودة لتلك المناطق. 
دائرة العالقات العامة 
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عيسى عبد الحفيظالذاكرة الوفية

«فاطمة إبراهيم»
أخيراً ترجلت هذه الفارســة عــن صهوتها، فاطمة أحمد 
إبراهيم الســودانية الفلسطينية األممية التي ما انفكت 
تدافع عن حقوق الناس وحقوق المرأة في وسط سوداني 

محافظ.
تلقت تعليمها األبتدائي في مدراس االرساليات ثم أكملته 
في أم درمان لتعمل بعدها في سلك التعليم بالمدارس 
األهلية بعد أن رفضت مصلحة المعارف تعيينها ألسباب 
سياسية نشطة في مجال حقوق المرأة فترأست االتحاد 
النســائي الســوداني فــي أواخــر الخمســينيات وأوائــل 
الستينيات، وأنشأت مجلة صوت المرأة وترأست تحريرها.

برز دورها السياسي في ثورة أكتوبر عام 1964م، التي 
أطاحت بالحكم العســكري الفــردي المطلق. وكانت أول 
ســودانية تدخل البرلمان بعد ثورة اكتوبر. تم اختيارها 
رئيســة لالتحــاد النســائي الديمقراطــي العالمــي عام 
1991م، وكانت أول مــرة يجري بها انتخاب امرأة عربية 
مســلمة من العالــم الثالث، ثم حازت علــى جائزة األمم 
المتحدة لحقوق االنســان عام 1993م، اقترنت بالشهيد 
الشــفيع األمين العام للحزب الشــيوعي السوداني الذي 
علقــه جعفر النميري على حبل المشــنقة في الخرطوم 

على إثر محاولة االنقالب في بداية السبعينيات.
حازت على جائزة ابن رشد عام 2006م، وذهبت إلى لندن 

بعد خالف مستحكم مع النظام وفارقت الحياة هناك.
فــي الخرطــوم وعلــى هامــش المؤتمــر العــام التحاد 
المهندسين الفلســطينيين المنعقد هناك عام 1985م، 
دعينا من طرف المهندسة ماجدة إلى بيتها في الخرطوم 
حيث وجدنا باستقبالنا سيدة وقورة على درجة عالية من 
الثقافة السياســية ولم نكن نعلــم أننا بحضرة فاطمة. 
كان البيت من البســاطة التي تقارب الفقر فالحوش لم 
يكن مبلطاً وينتهي بصنبور ماء لالستعماالت المتعددة.

دخل الخالف السياســي ليرغم فاطمة على االنتقال إلى 
لندن وبقيت أتلقف أخبارها باستمرار حتى كان ما كان.

على الساعة الواحدة والنصف، طلب الشهيد ياسر عرفات 
أن نأتي بفاطمة إبراهيم حين كانت ضيفة شــرف على 
دورة المجلس الوطني الثامنة عشــر المنعقدة بالجزائر 

عام 1987م، تحت عنوان دورة الوحدة الوطنية.
وفعالً تم ذلك وبقي يحادثها حتى الفجر. أبدت استغرابها 
بل واســتهجانها حين علمــت أن المواطن الفلســطيني 
بحاجة إلى تأشــيرة لدخول الســودان وطرحت الموضوع 

بحدة في البرلمان السوداني.
يطول الكالم عــن الفقيدة المرأة الغائبة التي ما انفكت 
تدافع بشراسة عن حقوق المظلومين والفقراء وأصحاب 

القضايا العادلة.
كانت تحمل فلسطين في سويداء القلب وعملت بصمت 

وعلى كل المستويات من اجل فلسطين.
أتمنى أن نستذكرها وأمثالها من المثقفين العرب الذين 

وقفوا مع القضية الفلسطينية في أحلك األوقات.
فاطمة إبراهيم تســتحق أكثر من مقال ومن الواجب أن 
يشــحذ الجميع اقالمهــم النصافها واعطائهــا حقها في 
المفكــرة العربيــة المعاصرة، والتنويه بــكل من قدمته 
لوطنها وللقضية العربية وفي مقدمتها قضية فلسطين.

"القدس المفتوحة" في شمال غزة تحتفل بتخريج الفوج العشرين 
غزة - الحياة الجديدة - احتفلت جامعة القدس المفتوحة أمس، 
بتخريــج الفوج العشــرين "فوج كل الوطن" لفرع شــمال غزة، 
وذلك في منتجع الشــاليهات السياحي بمدينة غزة، تحت رعاية 
الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، بحضور نائب رئيس مجلس 
األمنــاء ممثل الرئيس عباس رياض الخضــري، ونائب رئيس 
الجامعة لشؤون قطاع غزة جهاد البطش، وأعضاء مجلس األمناء 
بالقطــاع، وعدد من نواب المجلس التشــريعي، والشــخصيات 
االعتباريــة، ولفيف من رؤســاء الجامعــات والمعاهد والكليات، 

وممثلين عن المؤسسات، وأهالي الخريجين.
وبدأ االحتفال بمراســم دخول موكب الخريجين وأعضاء الهيئة 
التدريســية وأعضــاء مجلس الجامعة ومجلــس األمناء وممثل 
الرئيــس محمود عباس "أبو مازن"، ثم تالوة عطرة من القرآن 
الكريم، ثم الســالم الوطني الفلسطيني وقراءة الفاتحة على 

أرواح الشهداء.
واســتهل نائب رئيس الجامعة لشؤون قطاع غزة جهاد البطش 
كلمتــه بالتهنئة الحارة للطلبة الخريجيــن، ناقالً تحيات رئيس 

الجامعة يونس عمرو ومباركته للخريجين وذويهم.
وأشــار البطــش إلى أن الجامعة بلغت مرتبــة متقدمة جداً في 
فلسفة التعليم المفتوح والتعليم المدمج، وأثبتت أنها من بين 
الجامعات المتميزة والرائدة على المستوى اإلقليمي والعالمي، 
مؤكداً أنها خطت خطى كبيرة في مجال دعم مرافقها وخدماتها 
وتخصصاتها المختلفة وتطويرها، وفي مجال تشــجيع البحث 
العلمي عبــر تنظيم العديد من المؤتمــرات العلمية المحكمة، 
منبهاً أن رئاســة الجامعة تعمل بجــد لطرح تخصصات جديدة 

تتواءم مع احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية.
موضحاً أن إدارة الجامعــة حققت العديد من اإلنجازات المهمة 
خــالل العام، كان آخرهــا حصول رئيس الجامعــة على جائزة 

سقراط بصفته أفضل مدير جامعة بالمنطقة. 

وخــالل كلمــة نائب رئيــس مجلس األمنــاء، ممثــل الرئيس 
"محمود عباس"، رحب الخضري بالحضور، ناقالً تحيات الرئيس 

ومباركته لجامعة القدس المفتوحة وخريجيها. 
وقدمت الطالبة المتفوقة، عبير ســلمان، في كلمة الخريجين، 
شكرها لرئاسة الجامعة وللهيئتين التدريسية واإلدارية، وهنأت 

زمالءها بالتخرج، داعيةً إياهم مواصلة رحلة التعلم والتحدي 
واإلبداع.

وتخلل الحفل إعالن قرار التخرج، وتكريم أوائل الكليات وبعض 
المؤسسات الداعمة للفرع، وعرض للدبكة الشعبية الفلسطينية 

قدمته فرقة الجامعة، ثم تالوة أسماء الخريجين.

جانب من التخرج

وزير الزراعة يشيد بالدعم الهولندي للقطاع الزراعي
رام اهللا - وفــا - ثمــن وزير الزراعة ســفيان 
ســلطان، الجهــود التــي تقوم بهــا الحكومة 
الزراعــي  القطــاع  دعــم  فــي  الهولنديــة 
الفلســطيني، مــن خــالل تقديم المشــاريع 
الزراعيــة المختلفــة ودعم البرامــج الخاصة 
بالدراسات العليا في المجال الزراعي للجامعات 

الفلسطينية.
جــاء ذلك خالل حفل تكريم المشــاركين في 
مشــروع تطوير وبناء قدرات المركز الوطني 
للبحوث الزراعية، الذي نظمته وزارة الزراعة 
بالتعاون مع كلية ماسترخت لإلدارة الهولندية، 

امس، في مقر الوزارة بمدينة رام اهللا.
وقال سلطان إن مشروع تطوير وبناء قدرات 
المركــز الوطنــي للبحوث الزراعيــة، الممول 
مــن الحكومــة الهولندية، يأتــي ضمن رؤية 
واستراتيجية القطاع الزراعي لألعوام المقبلة، 
معربــا عــن اهتمامه، كذلــك، بالتعــاون مع 

الهولنديين في تطوير الثروة الحيوانية.
وأشار إلى التعاون المشترك في مجال تحسين 

الســالالت للثروة الحيوانيــة، إضافة للتعاون 
إلنشاء مركز تكنولوجي زراعي.

من جانبه، أثنى سفير هولندا لدى فلسطين 
بيتر موليما على التعــاون القائم في المجال 
الزراعــي بيــن وزارة الزراعــة الفلســطينية 
والحكومة الهولندية، موضحا أهم المشاريع 

التي نفذت لتطوير القطاع الزراعي.
بدوره، قدم مدير عام المركز الوطني للبحوث 
الزراعيــة زيــاد فضــه نبــذة عــن المشــروع 
واألهداف العامة له، التي تساهم في تطوير 
القدرات الفنية لكادر المركز الوطني للبحوث 
الزراعية. وقدم المشاركون المتدربون عرضا 
ألهــم نتائج مقترحات المشــاريع التي قاموا 
بإعدادها وتهــم القطاع الزراعــي والمزارع، 
ومنها: مركز التكنولوجيا الزراعية، وتحسين 
اإلنتــاج الحيوانــي، والتواصل مــع المجتمع، 
وتنافسية المحاصيل الزراعية. واختتم الحفل 
بتقديم الشهادات للمتدربين، إضافة لتكريم 

وزير الزراعة والسفير الهولندي.

السفير شامية يبحث سبل تطوير التعاون الثنائي الفلسطيني الهندي
رام اهللا - وفــا - بحث مســاعد وزيــر الخارجية 
لشؤون آســيا، افريقيا واستراليا السفير مازن 
شامية، امس االثنين، مع ممثل جمهورية الهند 
لدى دولة فلسطين السفير أنيش راجان، في مقر 
وزارة الخارجية والمغتربين برام اهللا، العالقات 
تطويرهــا. وســبل  البلديــن  بيــن  الثنائيــة 

قدم السفير شامية التهاني الى السفير الهندي 
وللهنــد حكومةً وشــعباً بذكرى االســتقالل الـ 
70 لجمهوريــة الهنــد، وأبدى ارتياحــه آلليات 
التنسيق الخاصة بتنفيذ ما تم االتفاق عليه بما 
يتعلق باللجنة المشتركة الهندية الفلسطينية، 
والمشاورات السياسية ومذكرات التفاهم التي 
وقعت أثناء زيارة فخامة الرئيس محمود عباس 
األخيرة الى الهند. واســتعرض السفير شامية 
والتحــركات  الوضــع السياســي الفلســطيني 
السياســية والدبلوماســية والتي قامت وتقوم 
بهــا القيادة الفلســطينية لضمــان وقف جميع 
االنتهــاكات والتصعيد اإلســرائيلي المتواصل 
ضد الشــعب الفلســطيني، وما قدمته القيادة 

الفلسطينية من أجل صناعة السالم وما تقابله 
الحكومــة اإلســرائيلية من إجــراءات تدميرية 
لعملية السالم من خالل االستمرار في سياسات 
االستيطان والتهويد واالغالق.كما وبحث سبل 
تطويــر العالقات الثنائية بيــن البلدين خاصةً 
فــي المجــال التعليمــي، وكيفيــة االســتفادة 
مــن التميــز العلمــي والمهني المتقــدم الذي 
تحظى به الجامعات الهندية. وفي هذا السياق 
أكد شــامية على أهميــة اختيــار التخصصات 
العلمية النوعية التي من شــأنها إثراء الطالب 
الفلســطينيين بالمعرفة وتعمــل على إحداث 
تغيــر إيجابي ونوعي بالمجتمع الفلســطيني.

وشــكر الحكومة الهندية على المنح الدراسية 
المقدمــة، وأكد على ضرورة أن تشــمل المنح 
الدراسية كافة المجاالت خاصةً المجاالت العلمية 
والتكنولوجيــة. مشــدداً على ضــرورة أن تمر 
هذه المنح عبر القنوات الرســمية بين البلدين 
من أجل ضمان النزاهة والشــفافية في اختيار 

الطالب حسب مستوى تحصيلهم العلمي.


