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اعالن
يعلن الطالع العموم بانه قد تقدم الى دائرة تســجيل اراضي اريحا الســيد مهند محمد احمد مصلح 
بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم سجل 1772/صفحة 2017/406 الصادرة عن سفارة 
فلســطين فــي االردن، وذلــك لفتح معاملة بيع علــى قطعتي االرض رقــم 314 و315 من الحوض 
رقــم 33008 من اراضي مدينــة اريحا، فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه الى دائرة 
التســجيل خالل فترة عشــرة ايام من تاريخ نشــر االعالن وبخالف ذلك سيتم السير باجراء المعاملة 

حسب االصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل: عبد الكريم محمود خليل.

اسم الوكيل: مهند محمد احمد مصلح.
الحصص المباعة: كامال.

المشتري: خضر فهمي خليل مسطلحة.

مدير دائرة اراضي اريحا
عثمان ابو حطب

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي جنين
بعلــن الطــالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة زينب محمــود درويش ابو جمهور  بصفته الوكيل 
بموجب الوكالة الخاصه  رقم (5942/2017/433) الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 2017/6/21  
وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقم 5638/ج/ 2017على قطعة االرض رقم (10) من الحوض رقم (36) 
مــن اراضــي عرابه  فمن لــه أي اعتراض عليه عليه التقدم باعتراضه الى هــذه الدائرة خالل مدة ال 

تتجاوز عشرة ايام من تاريخ النشر واال سيتم السير في اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: زينب محمود درويش ابو جمهور  

اسم الموكل (المالك):اسامه شحاده سعيد عواكمه 
عدد الحصص المباعة/كامل الحصص

اعالن
يعلــن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة الســيد بالل فوزي حســني جــرار بصفته وكيال بموجب 
الوكالــة الدورية رقم ســجل 1453 صفحة 2015/3 الصادرة عن ســفارة دولة فلســطين في عمان 

بتاريخ 2015/2/10 
وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 2017/5587 على القطعة رقم 8 من حوض رقم 20092 من أراضي 

جنين . 
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 : بالل فوزي حسني جرار.

 اسم الموكل « المالك:  ماجد فيصل محمد أبو الرب. 

   دائرة تسجيل أراضي جنين 

اعالن
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة الســيد ســلطان رفعت يوسف زكارنه من قباطية بصفته 
وكيــال بموجب الوكالة الدورية رقم 434/2017/7935 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2017/8/14، 

بموجب الوكالة الخاصة رقم 140/م و خ/2017 سفارة فلسطين بالرياض 2017/4/26
وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقــم 5639/ج/2017 على القطعة رقــم (28)+(29) من حوض رقم 12 

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 :سلطان رفعت يوسف زكارنه.

اسم الموكل « المالك:  أحمد مصطفى عبد الرحمن أبو الرب. 
الحصص المباعة: حسب الدورية. 

   دائرة تسجيل أراضي جنين 

اعالن
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة الســيد محمد ســرحان محمد ربايعة من ميثلون بصفته 

وكيال بموجب الوكالة الدورية رقم 432/2017/4891 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2017/5/15 
وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 2017/5668 على القطعة رقم 9 من حوض رقم 20075 من أراضي 

جنين . 
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 : محمد سرحان محمد ربايعة.

اسم الموكل « المالك: غديه أحمد محمد الحاج، هند عبد الرحمن أحمد الحاج، (أكرم+ يوسف+ صقر+ 
إكرام+ أنعام+ أحالم+ إلهام+ بيان أبناء هاشم يوسف الحاج). 

عدد الحصص المباعة: حسب الدورية. 

   دائرة تسجيل أراضي جنين 

اعالن
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة الســيد عبد المالك فتحي ذيب قدســية من جنين بصفته 

وكيال بموجب الوكالة الدورية رقم 433/2017/6459 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2017/7/12 
وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 2017/5667 على القطعة رقم 9 من حوض رقم 20078 من أراضي 

جنين . 
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 : عبد المالك فتحي ذيب قدسية.

اسم الموكل « المالك: محمود إبراهيم نافع ياسين.  
عدد الحصص المباعة: حسب الدورية. 

   دائرة تسجيل أراضي جنين 

اعالن
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة السيد مجدي محمد حامد حمادي، رائد ناصر عبد الرحمن 
عبيــدي من برقين بصفته وكيال بموجب الوكالة الدورية رقم 434/2017/8026  الصادرة عن عدل 
جنيــن بتاريــخ 2017/8/15 وبموجــب الوكالة الخاصة رقــم 2017/51/1778 الصادرة عن ســفارة 
فلســطين في عمان بتاريخ 2017/8/13 والدورية رقم 430/2016/11554 الصادرة عن عدل جنين 
بتاريخ 2016/12/7 والخاصة رقم 429/2016/10626 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2016/11/8

وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقم 2017/5646 على القطعة رقــم 13 من حوض رقم 18 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 : مجدي محمد حامد حمادي، رائد ناصر عبد الرحمن عبيدي  .
 اسم الموكل « المالك:عمر» محمد أنيس» يوسف حمد، عبد الرحيم يوسف عبد اهللا عبيدي.  

عدد الحصص المباعة: حسب الدورية. 

   دائرة تسجيل أراضي جنين 

اعالن
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة السيد مجدي محمد حامد حمادي من برقين بصفته وكيال 
بموجب الوكالة الدورية رقم 434/2017/8026 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2017/8/15 وبموجب 
الوكالة الخاصة رقم 2017/51/1778 الصادرة عن سفارة فلسطين في عمان بتاريخ 2017/8/13 

وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقم 2017/5650 على القطعة رقــم 13 من حوض رقم 18 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 : مجدي محمد حامد حمادي.
 اسم الموكل « المالك:عمر» محمد أنيس» يوسف حمد.  

عدد الحصص المباعة: حسب الدورية. 

   دائرة تسجيل أراضي جنين 

اعالن
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة السيد رائد ناصر عبد الرحمن عبيدي بصفته وكيال بموجب 
الوكالــة الدورية رقــم 12043/2015/425 الصادرة عن عدل جنين بتاريــخ 2015/12/10 وبموجب 
الوكالــة الدورية رقــم 424/2015/9902 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2015/10/8 والدورية رقم 

424/2015/8340 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2015/8/27 
وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 2017/5654 على القطعة رقم 9 من حوض رقم 20075 من أراضي 

جنين . 
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.

اســم الموكل « المالك: رضية عبد اهللا حســين كفاية ،( باسم + زاهر + محمد + مناضل + باسمة 
+ عناد + زاهرة + أمل + جهاد + هبة / أبناء ناجي طاهر كفاية) 

   دائرة تسجيل أراضي جنين 

اعالن
يعلــن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة الســيد قصي أحمد حســن أبو الــرب من جلبون بصفته 
وكيال بموجب الوكالة الدورية رقم 430/2016/11195 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2016/11/27 
وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 2017/5676 على القطعة رقم 87 من حوض رقم 7 من أراضي جلبون. 
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 : قصي أحمد حسن أبو الرب.

اسم الموكل « المالك:  خيرية حسن يوسف أبو الرب.
الحصص المباعة: حسب الدورية. 

   دائرة تسجيل أراضي جنين 

اعالن
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة السيد محمد يوسف أحمد علي بصفته وكيال بموجب الوكالة 

الدورية رقم 7273/2012/413 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2012/9/24 
وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 2017/5662 على القطعة رقم 4 من حوض رقم 11 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 : محمد يوسف أحمد علي.

 اســم الموكل « المالك:( أســيد + آية + آالء أبناء أمجد ناصر كميل)، فاطمة محمد عبد اهللا كميل، 
ماجدة ناصر الحسين الحسين. . 

   دائرة تسجيل أراضي جنين 

اعالن
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة السيد محمد يوسف أحمد علي من قباطية  بصفته وكيال 

بموجب الوكالة الدورية رقم 7970/2017/434 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2017/8/1 
وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 2017/5612 على القطعة رقم 5 من حوض رقم 30 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 : محمد يوسف أحمد علي.

 اسم الموكل « المالك: علي محمد علي عالونة. 
عدد الحصص المباعة: حسب الدورية. 

   دائرة تسجيل أراضي جنين 

اعالن
يعلــن الطــالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة الســيدة مريم محمد مصطفــى عويس بصفتها وكيال 
بموجب الوكالة الدورية رقم ســجل 1775 صفحة 2017/42 الصادرة عن ســفارة دولة فلسطين في 

عمان بتاريخ 2017/8/8 
وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقم 2017/5647 على القطعة رقم 111 من حوض رقم 34 من أراضي 

عرابة . 
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 : مريم محمد مصطفى عويس.

 اسم الموكل « المالك: رسمية جميل أحمد أبو عميرة . 
عدد الحصص المباعة: كامال . 

   دائرة تسجيل أراضي جنين 

اعالن
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة الســيد ســائد شــهير عوض داود من جنين بصفته وكيال 
بموجب الوكالة الدورية رقم 434/2017/7794 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2017/8/10، المعطوفة 
علــى الوكالة الخاصة رقم 434/2017/7732 عدل جنين تاريــخ 2017/8/9، المعطوفة على العامة 

سجل (1171) صفحة (2017/51) سفارة فلسطين بعمان تاريخ 2017/8/2
وذلــك لتقديم معاملة بيع رقــم 5632/ج/2017 على القطعة رقم 73 من حوض رقم 7 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 : سائد شهير عوض داود.

اسم الموكل « المالك:  إبراهيم+ خديجة+ نجاح+ إنشراح+ عاصفة أبناء عبد الكريم عودة صوافطة). 
الحصص المباعة: حسب الدورية.  

   دائرة تسجيل أراضي جنين 

اعالن
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة السيد محمد رشيد محمد حنتولي من سيلة الظهر بصفته 

وكيال بموجب الوكالة الدورية رقم 430/2017/418 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2017/1/15، 
وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 5659/ج/2017 على القطعة رقم 136 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 : محمد رشيد محمد حنتولي.

اسم الموكل « المالك:  كفاية محمود يوسف أبو هند. 
الحصص المباعة: حسب الدورية.  

   دائرة تسجيل أراضي جنين 
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بيتك قصر عالٍ في حدائق الذاكرة الفلسطينية 
اول خبــر قرأته صبــاح امس األربعاء، ان قــوات االحتالل 
اإلســرائيلي، هدمت بيت عائلة عمر العبد في قرية كوبر 
قضــاء رام اهللا، منفذ عملية مســتوطنة حلميش، وهي 
العملية التي استهدفت ثالثة مستوطنين «سارقي األرض 
الفلسطينية، كرد فعل على سقوط شهداء على يد جنود 

االحتالل االسرائيلي في باحة المسجد األقصى».
تذكرت على الفور ان االحتالل اإلســرائيلي هو المحرض 
األول على القتل وهو المعاقب األول على القتل، ألنه ينظر 
الى األمور بعين واحــدة، بانحياز وعدوانية، فهو حتى لم 
يســتجب الى دعــوات اطلقها كثير من االســرائيليين بأن 
تشمل عقوبة هدم البيوت عناصر اإلرهاب الصهيوني مثل 
قتلة محمد أبو خضير الذين مألوا جوفه بالبنزين واحرقوه 
بعــد ذلــك، ومثل احــراق عائلة الدوابشــة التــي ابادوها 
بالجملــة، ورقصوا حــول الجثث رقصــة تلمودية، وقتلوا 
عبد الفتاح الشــريف من الخليل، بعد ان اصابوه، وتركوه 
ينزف، ثم اجهز عليه الجندي اإلســرائيلي ازاريا برصاص 
رشاشه، وهم اليوم يتظاهرون ابتداء من نتنياهو وأعضاء 
حكومته والعديد من جنراالت الجيش، إلبقاء الحكم عليه 
بالسجن ثمانية عشــرة فقط، أو تخفيف الحكم الذي هو 

أصال اخف االحكام.
نحــن فلســطينيا ضد القتــل ألننــا اول ضحايــاه، وأذكر 
حيــن كنت طفــال صغيرا مجازر نفذها شــارون الذي كان 
قائــد الوحــدة 101 من بينهــا مجزرة ضد مرضى الســل 
في مستشــفى الســل آنذاك شــرقي مخيم البريج وسط 
قطاع غزة، وحين يكون اإلرهاب ســيد االحكام في الدولة 

اإلسرائيلية، فماذا يتوقعون؟
اما انت يا فتى كوبر، يا عمر العبد، فقد تخلد اســمك في 
أغاني االعراس الفلسطينية، وسنبني لعائلتك بيتا حتى 
لــو هدمــوه الف مرة، كما في قريــة العراقيب في النقب، 
وسوف نطالب ببراءتك، ألنهم هم المحرضون على القتل 
باســتمرار، وبكل ما ينتجه االحتالل من عذابات ومرارات، 
فجرائم قتلهم موجهة للفلســطيني ألنه فلسطيني، أما 
نحــن فنكره االحتــالل ألنه احتــالل، والى ان يــزول هذا 
االحتالل فســوف يظل هناك ألم كبيــر، وجرائم فظيعة، 
وعربدات كبيرة، فاالحتالل عاجز بالمطلق عن انتاح نفسه 

اال بهذا الشكل األسود.
Yhya_rabahpress@yahoo.com

«جامعة بيرزيت» تحصل على االعتماد الدولي في برامج الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية
رام اهللا- الحياة الجديدة- حصلت كلية الهندسة والتكنولوجيا 
في جامعة بيرزيت على االعتماد األكاديمي العالمي من هيئة 
االعتمــاد األكاديمي للهندســة والتقنيــة ABET في برامجها 
األكاديمية في الهندســة الميكانيكية والهندســة الكهربائية. 

ونالت الجامعة االعتماد لمدة ست سنوات، حتى أيلول 2023.
وتستهدف هيئةABET في عملية تقييمها تخصصات العلوم 
التطبيقيــة، والعلوم الطبيعيــة، إلى جانب برامج الهندســة، 

والحوسبة وهندسة التكنولوجيا.
ويتميز الخريجون الحاصلون على شهاداتهم خالل فترة االعتماد 
بقدرتهم على خوض غمار الحياة العملية حســب المواصفات 
والمقاييــس العالميــة في مجاالت الهندســة، وذلك من خالل 
تميزهم بالمعرفة العلمية والريادة واالبداع ونقل التكنولوجيا 
وسالمة المجتمع.  ما يضيف لهم ميزات كبيرة على أقرانهم في 

سوق العمل العالمية واستكمال الدراسات العليا. 
وأوضح عميد كلية الهندســة والتكنولوجيــا د. خالد أباظة، أن 
الجامعة قدمت تقرير الدراسة الذاتية للهيئة في تموز 2015، 
وهو يوثق توافق برنامجي الهندســة الميكانيكية والهندســة 
الكهربائية مع معايير الهيئة في مختلف النواحي، مثل كفاءة 
الطلبــة، والمناهــج، والهيئــة التدريســية، واإلدارة، والدعــم 

المؤسسي.
 ABET وأضــاف د. أباظــة: «بعد تقديــم التقريــر، زار فريق
الجامعة في تشــرين الثاني عام 2016. كانــت زيارة إيجابية 
وموفقة، حيث قامت بدراسة ومعاينة ما تطرحه هذه البرامج 
مــن خطــط وهيكلية المســاقات وما تتمتع  به مــن امكانيات 
على صعيد اعضاء الهيئة االكاديمية والمختبرات والمشــاغل 

ومختبرات الحاسوب والدعم الفني واالداري لهذه البرامج.»
 يبين أباظة أن اللجنة أشادت بكال البرنامجين وتمتعهما بنقاط 

قوة عديدة، كالتجهيزات العالية والحديثة والمتميزة لمختبرات 
الدائرة، وبرنامجها التدريبي الذي يربط الطلبة بسوق العمل 
فــي مرحلة مبكرة مما يؤهلهم لخوض عمــار الحياة العملية 
بعد التخرج بســهولة ويسر. باإلضافة الى التجهيزات الخاصة 
للمشــاغل التــي تؤهــل الطلبــة للتطبيقات العمليــة وتنفيذ 

التصميمات والمشاريع التي يقوم بها الطلبة.»
وأشــار تقرير اللجنة على طبيعة العالقــة التي تربط الطلبة 
وأعضاء الهيئــة األكاديمية، وانتماءهم للدائرة مما جعل عدد 
كبيــر من خريجي الدائرتين هن من أعضاء الهيئة األكاديمية 
الحاليين.وأكــد أباظــة أن حصــول الكلية على هــذا االعتماد 
األكاديمي هو نتاج العمل الدؤوب الذي قام به أســاتذة الكلية 

وإدارتها في تقديم مناهج تعليمية وتوظيف أساليب تدريسية 
وبحثيــة قادرة على صقل مهارات طلبتهم وإعدادهم لســوق 
العمــل فــي مجــاالت علميــة معقدة وحساســة مثــل العلوم 
التطبيقيــة، والهندســة والحوســبة وغيرها، مشــيراً إلى أن 
تخرج طلبة الجامعة من تخصصات حاصلة على اعتماد دولي 
مثل اعتماد ABET يعني أنهم ســيكونون مســلّحين بقاعدة 
أكاديمية متينة، وقادرين على اإلبداع والريادة والتأثير اإليجابي 
في مجتمعاتهم المحلية.يذكر أن هيئة ABET تأسســت في 
الواليات المتحدة عام 1932، واعتمدت مؤخراً ما يقارب 3700 
برنامج، موزعة على أكثر من 750 كلية وجامعة في 30 بلداً، 

منها 36 جامعة عربية في 8 أقطار مختلفة.

« العربية األمريكية» يطلق مبادرة لتعليم البرمجة لغير المبرمجين
الجديدة-  الحيــاة  جنيــن- 
أطلق مركز حســيب الصباغ 
للتميز بتكنولوجيا المعلومات 
بيــة  لعر ا معــة  لجا ا فــي 
لتعليم  مبــادرة  األمريكيــة 
المبرمجين،  لغيــر  البرمجة 
 Glow بالشراكة مع مؤسسة
Innovations، وبالتعاون مع 
والتعليم  التربيــة  مديريات 

في جنين وقباطية وطوباس. 
 60 المبــادرة  وتســتهدف 
طالبــا وطالبة مــن صفوف 
والعاشــر  والتاســع  الثامــن 
مديريــات  مــدارس  مــن 
التربية في جنين وطوباس 
وقباطية، لتعليمهم البرمجة 
باإلضافة  أساســي  بشــكل 
الــى مهــارات العمــل ضمن 

فريــق، وآلية عرض األفكار 
والمشاريع، وذلك في مخيم 
صيفي نظم في مقر مركز 
الجامعة  حــرم  في  حســيب 

العربية األميركية. 
ويشمل البرنامج التدريبي 
أبرزهــا  عــدة  مواضيــع 
و  HTML5 لغــة تعليــم 

CSS وJavaScript، يتم 

تدريبهم على يد مدربين 
تخرجوا من كلية الهندسة 
المعلومات  وتكنولوجيــا 
العربيــة  الجامعــة  فــي 
األميركية، حيث تم اعداد 
وتطبيقات  تعليمية  مواد 
الفئــة  تناســب  خاصــة 
في  للمشاركين  العمرية 

البرنامج التدريبي. 

يشــار الــى انــه تــم اختيار 
بعــد  المشــاركين  الطلبــة 
مقابــالت أجريــت لهــم من 
متخصصــة،  لجنــة  قبــل 
وتــم تقســيم الطلبــة الى 
مجموعــات تعمــل كل منها 
على مشروع يقوم على حل 
مشــكلة مجتمعية بالتوازي 

مع جلسات تدريبية.

«زراعة القدس المفتوحة» 
تنظم ندوة حول نظرية التكافل الداخلي

البحوث الزراعية، موضحاً أنه ال بد 
النظريات  تبادل  من  للمشاركين 
الحديثــة المتطورة الســتخدامها 
في العلــوم والبحوث التطبيقية، 
فــي ضــوء تطــور علــم التقنات 

الحيوية (Biotechnology).وقال 
الباحث في مركز الجامعة للبحوث 
الزراعيــة ناصر الديــن دويك إن 
النــدوة تهدف إلى خلــق التفاعل 
العلمي حول واقع نظرية التكافل 

الداخلــي الوراثيــة، التي تتحدث 
عن أصل عضيــات الخلية، إذا ما 
كانت كائنات حية تعيش حرة في 
الطبيعــة أم مخلوقة منذ البداية 

كما هي. 

رام اهللا- الحياة الجديدة- نظمت 
كلية الزراعة في جامعة القدس 
المفتوحــة، أمس، نــدوة حوارية 
بعنــوان: «واقع نظريــة التكافل 
الداخلي»، في مقر الجامعة برام 
اهللا، تحت رعاية رئيســها يونس 
عمرو.وافتتح الندوة نائب رئيس 
الجامعة للشؤون األكاديمية سمير 
النجدي، الــذي أكد أن المؤتمرات 
وورش العمل التي تتم مناقشتها 
القطاعــات،  مــن  العديــد  تهــم 
موضحاً أن الندوة الحوارية سوف  
تعزز موضــوع التكافل الداخلي، 
الزراعــة  كليــة  عمــل  وتطــور 
فــي الجامعة.وبيــن عميد كلية 
الزراعــة معــن شــقوارة، أهمية 
النــدوة بوصفها جمعت الباحثين 
مــن مختلــف الجامعــات ومراكز 

«شارك» وصندوق االمم المتحدة
 للسكان يطلقان مبادرة «كان ياما كان» 

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- أطلق منتدى شــارك الشــبابي 
بالتعاون مع صندوق االمم المتحدة للســكان أمس، فعاليات 
مبادرة «كان ياما كان» بمشاركة 25 شاباً من مختلف المدن 
الفلسطينية، وتستمر الفعاليات لمدة 3 ايام في قرية الشباب 
بكفر نعمة، بمشــاركة الخبير الفلســطيني االسترالي في 
االعالم االجتماعي سهيل دحدل، وبحضور المدير التنفيذي 
للمنتــدى بدر زماعرة، وذلك ضمن مبــادرات صندوق االمم 
المتحــدة للســكان.وأوضح زماعــرة أن «كان ياما كان» هي 
مبــادرة لتوثيق القصص القديمة من القرى الفلســطينية 
وتوثيــق الحياة اليومية للفلســطينين بمختلــف مناطقهم 
في الضفة وقطاع غزة.مضيفاً أن مركز شــارك يسعى إلى 
تحقيــق مزيد من التقارب بين الشــباب وموروثهم التراثي 

والتاريخي عبر هذه المبادرة.

الخليل: لجنة المرور تعقد اجتماعها االول
الخليــل- الحياة الجديــدة- عقدت لجنة المــرور في محافظة 
الخليل اجتماعها االول امس،  برعاية عطوفة االخ كامل حميد 

محافظ الخليل، في مقر محافظة الخليل. 
جاء ذلك بحضور مروان ســلطان نائــب المحافظ، والمهندس 
ناصــر ابو شــربك مديــر عام العالقــات العامة فــي المجلس، 
واالستاذ ايمن ابو علي مدير عام مسؤول ملف اللجان المرورية 
في المجلس، ورؤســاء وممثلــي 18 هيئة محلية من محافظة 
الخليل.وأكــد نائب المحافظ االهمية الكبيرة لدور لجان المرور 
فــي كافــة انحاء الوطــن وعلى االخص في محافظــة الخليل. 
ومن جهته، اكد ابو شــربك ان اعادة تفعيل اللجنة ســيكون له 
االثــر الواضح على اعادة ضبط وتنظيــم الوضع المروري في 
المحافظة، وسيؤدي الى الحد من التجاوزات والتعديات المرورية 
وان شــاء اهللا سيحد، وبشــكل كبير من الحوادث المرورية في 
المحافظة.وخلص الحضور الى عدد من التوصيات والقرارات، 
التي من شأنها ان تضمن استمرارية عمل اللجنة وبشكل فاعل 
وبناء.وستعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل اسبوعي، وضمن اجندة 
محددة مسبقا، بناء على االقتراحات والطلبات التي ستقدم من 

قبل االخوة االعضاء وممثلي الهيئات المحلية.


