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دائرة األراضي في سلطة األراضي رام اهللا 

رقم الملف: 2814/ج/2017 

دائرة األراضي في سلطة األراضي رام اهللا 

رقم الملف: 2766/ج/2017 
دائرة األراضي في  سلطة األراضي رام اهللا 

رقم الملف: 2815/ج/2017 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

رقم الملف: 2817/ج/2017 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

رقم الملف: 2819/ج/2017 

اعالن
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي رام اهللا الســيد/ة وسام عبد السميع يوسف شحادة 
وذلــك بصفته وكيــال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 1544/04 والمعطوفة على الوكالة الدورية 
رقم 823/02 وكالهما كاتب عدل اسرائيلي مصدقات لدى وزارة العدل تحت الرقم 2017/5421 وذلك 
بمعاملــة بيــع القطعة 56 حوض رقم 12 من اراضي عناتا فمن لــه اعتراض على ذلك عليه التقدم 
باعتراض الى دائرة األراضي في رام اهللا خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف 

ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): محمد ابراهيم اسماعيل العليان 

اسم الوكيل: وسام عبد السميع يوسف شحادة 

دائرة األراضي رام اهللا 

 اعالن صادر عن دائرة األراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي رام اهللا الســيد محمود جميل محمود حمدان وذلك 
بصفته وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 2015/8684 تاريخ 2015/5/10 الصادرة من كاتب 
عدل رام اهللا وذلك بمعاملة بيع القطعة 155 حوض رقم 11 من اراضي عناتا فمن له اعتراض على 
ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة األراضي في رام اهللا خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا 

االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): عائشة اسماعيل علي المحسن 

اسم الوكيل: محمود جميل محمود حمدان 

دائرة األراضي رام اهللا 

اعالن صادر عن دائرة األراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي رام اهللا الســيد محمود جميل محمود حمدان وذلك 
بصفته وكيال عاما بموجب الوكالة العامة رقم 2015/12135 تاريخ 2015/6/23 الصادرة من كاتب 
عدل رام اهللا وذلك بمعاملة بيع القطعة 118 حوض رقم 11 من اراضي عناتا فمن له اعتراض على 
ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة األراضي في رام اهللا خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا 

االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اســم الموكل (المالك): صالحة عبد الســالم محمد حمدان، محمد جميل محمود حمدان، انس جميل 

محمود حمدان 
اسم الوكيل: محمود جميل محمود حمدان 

دائرة األراضي رام اهللا 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي رام اهللا الســيد يوســف شوكت يوسف علي وذلك 
بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 2017/17798 تاريخ 2017/9/13 الصادرة من كاتب 
عدل رام اهللا وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 127 حوض رقم 18 من اراضي دير دبوان 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 اًألصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): عالء الدين سعود محمود الصرمة 

اسم الوكيل: م. يوسف شوكت يوسف علي 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي رام اهللا الســيد يوســف شوكت يوسف علي وذلك 
بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 17797 تاريخ 2017/9/13 الصادرة من كاتب عدل 
رام اهللا وذلــك بمعاملــة بيع على القطعة رقــم 74 + 1 حوض رقم 23 + 22 من اراضي دير دبوان 
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): أحالم فهمي أحمد مسعود 

اسم الوكيل: م. يوسف شوكت يوسف علي 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 
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محكمة بداية نابلس 

دائرة التنفيذ - الرقم: 2017/3467 

محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ - استشكال رقم: 2016/231 

محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ - الرقم: 2015/4046 

محكمة صلح رام اهللا 

الرقم: 2017/537 مدني 

ورقة اخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس 
بالدعوى التنفيذية رقم 2017/3467 

الى المحكوم عليه: فادي معين سعيد رواجبة نابلس روجيب وسط البلد ومجهول محل االقامة حاليا. 
يجب عليك أن تؤدي في ظرف أسبوعين اعتبارا من تاريخ تبلغك ورقة االخبار التنفيذي هذه في هذا 
العدد بالقرار المنفذ الصادر في القضية التنفيذية رقم 2017/3467 دائرة تنفيذ نابلس وموضوعها 
مطالبة مالية بمبلغ 530.04 شــيكل و27 دينار و210 شــيكل و10 دينار بموجب قرار محكمة صلح 
نابلس رقم 2016/941 بتاريخ 2016/11/16 لصالح المحكوم له شركة الوطنية موبايل واذا انقضت 

هذه المدة فستضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم حسب األصول والقانون بحقك. 

مأمور التنفيذ 

اعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا 
في الملف التنفيذي استشكال رقم (2016/231) 

الى المحكوم عليه: بسام اعليان عيسى الشوامرة - رام اهللا - ام الشرايط - مجهول محل االقامة حاليا. 
بناء على قرار قاضي التنفيذ الصادر بتاريخ 2017/5/25 في الملف التنفيذي المرقوم اعاله والمكون 
فيما بينك وبين عالء غســان صبحي احمد فقد تقرر تبليغكم بواســطة النشر بموعد الجلسة الواقع 
في 2017/9/18 في الدعوى التنفيذية المرقومة أعاله لذا يتوجب عليك الحضور في موعد الجلســة 
المحددة وبعكس ذلك سيتم السير باجراء التنفيذ حضوريا بحقك وعلى ذلك تم اجراء تبليغك بالنشر 

حسب األصول والقانون. 

مأمور التنفيذ 
اياد مشهور 

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا  في 
الملف التنفيذي رقم (2015/4046) 

الــى المحكــوم عليه: زياد ســليمان عــارف مهنا / رام اهللا / شــارع المعاهد / عمــارة الرموني / ط 3 
مجهول محل االقامة حاليا. 

نعلمك أن المحكوم له: محمد عيسى محمد كحلة / وكيله المحامي احمد شويكي 
قــد حضــر/ت الى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة صلح رام اهللا في الدعوى رقم 
(2014/833) الصادر بتاريخ 2015/2/19 المتضمن الزام المحكوم عليه المذكور اعاله اخالء المأجور 
الواقع في مجمع الرموني التجاري الواقع في الطابق الثالث مع الزامه بتســليمه خاليا من الشــواغل 
والشــاغلين مع تضمين المحكوم عليه الرســوم والمصاريف ومبلغ (50) دينار بدل اتعاب محاماة، لذا 
يتوجب عليك انت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أسبوعين من نشر هذا االعالن وبعكس ذلك 
سيتم السير باجراء التنفيذ حضوريا بحقك وعلى ذلك تم اجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون. 

مأمور التنفيذ 
اياد مشهور 

مذكرة دعوى مدعى عليها بالنشر  صادرة عن محكمة 
صلح رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2017/537 

الى المدعى عليه: بسام عبد اللطيف محمد عمر ومجهول محل االقامة. 
يقتضي حضورك الى محكمة صلح رام اهللا يوم 2017/10/19 الســاعة التاســعة صباحا للنظر في 
الدعوى المدنية رقم 2017/537 التي اقامها عليك المدعية عماد صبحي عبد الرحمن ابو صبيح / رام 
اهللا بواسطة وكيله المحامي انس المشني / رام اهللا بدعوى وموضوعها فسخ والغاء الوكالة الدورية 

وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي: 
المدعي: عماد صبحي عبد الرحمن ابو صبيح / رام اهللا حامل هوية رقم (936114131) 

وكيله المحامي انس المشني / رام اهللا 
المدعى عليه: بسام عبد اللطيف محمد عمر / رام اهللا 

 (CD- city) وعنوانه للتبليغ: رام اهللا / شارع ركب - عمارة ناصر الطابق الثالث محالت
قيمة الدعوى: ثمانية آالف دوالر امريكي 

موضوع الدعوى: فسخ والغاء الوكالة الدورية رقم (2011/19133) - عدل رام اهللا 
الئحة واسباب الدعوى 

1 - المدعي هو المشــتري والمســتفيد بموجب الوكالة الدورية رقم (2011/13321) عدل رام اهللا، 
لما مســاحته خمســمائة متر مربع في قطعة االرض رقم (280) حوض (2) موقع غرس حســين من 

اراضي المزرعة القبلية قضاء رام اهللا. 
2 - بتاريــخ 2011/11/23 قــام المدعي ببيع كامل المســاحة المشــتراة من قبله والبالغة مســاحتها 
(خمســمائة متر مربع) الى المدعى عليه بموجب الوكالة الدورية رقم (2011/19133) عدل رام اهللا 
وذلك مقابل الثمن المتفق عليه فيما بينهما والبالغ قيمته (8000) آالف دوالر امريكي وذلك بموجب 
شــيكات صادرة من حساب المدعى عليه اعيدت جميعها بدون صرف وذلك بسبب اغالق الحساب من 

قبل المدعى عليه وهي المحددة في الئحة الدعوى.
3 - ان مــا قــام به المدعى عليه من اعادة الشــيكات فيه مخالفة صريحــة لنصوص واحكام القانون 
كونــه لــم يلتزم بدفع الثمن المتفق عليــه كثمن لقطعة االرض وقام باعادة جميع الشــيكات بدون 

صرف بسبب اغالق الحساب. 
4 - المدعي طالب المدعى عليه مرارا وتكرارا بضرورة دفع قيمة هذه الشيكات اال انه تمنع وما زال 
يتمنــع عن تســديد قيمتها اضافة الى ذلك تنامى لمســامع المدعي بــان المدعى عليه قد ترك البالد 

وغادر للعيش في كندا. 
5 - لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر والبت في هذه الدعوى نظرا لقيمتها وموقع العقار وماهيتها. 
الطلب: لكل تلك االســباب و/أو ألي ســبب آخر تراه محكمتكم الموقرة مناســبا يلتمس المدعي من 
محكمتكم الموقرة تبليغ المدعى عليه نسخة عن هذه الالئحة ومرفقاتها وبالنتيجة الحكم بالغاء و/

أو فســخ الوكالة الدورية رقم (2011/19133) عدل رام اهللا مع تضمينه كافة الرســوم والمصاريف 
واتعاب المحاماة. 

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 أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001. 
واذا لم تحضر أو ترسل وكيل عنك سوف يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون. 

هيام الشيخ قاسم 
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا 

فقد هوية
ياصيد / أعلن أنا عبد الهادي عثمان عبد الهادي مشاقي عن فقد بطاقة الهوية الشخصية التي تحمل 

الرقم 402599518 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

تنويه
في االعالن الصادر عن دائرة تسجيل أراضي رام اهللا ملف رقم 2802/ج/2017 والمنشور يوم الخميس 
الموافق 2017/9/14 ورد سهوا اسم الموكل (المالك) صبري محمد رمضان بياتنة والصحيح هو صبري 

محمود رمضان بياتنة لذا اقتضى التنويه. 

9/16 د
   دولــة فلسطيــن

ديوان قاضي القضاة 

المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

اعالن تبليغ طالق بائن قبل الدخول أو الخلوة  صادر عن 
محكمة الرام الشرعية 

الى السيدة: رقية ادعيس من سكان امريكا 
أبلغك ان زوجك غير الداخل وال مختل بك بصحيح العقد الشرعي محمود ناجح محمود صالح الدين 
مــن ســكان حزما قد أوقع عليــك طلقة أولى بائنة قبل الدخول أو الخلوة لــدى هذه المحكمة بتاريخ 
2017/7/23م بموجب الحجة رقم 121/82/60 وبأنك ال تحلين له اال بعقد ومهر جديدين وأن ال عدة 
عليك لعدم الدخول أو الخلوة الشرعية وعليه فقد تم تبليغك ذلك حسب األصول تحريرا في 23 ذي 

الحجة لسنة 1438 هجري وفق 2017/9/14م. 

قاضي الرام الشرعي 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

9/16 د
محكمة بداية أريحا 

 رقم التنفيذ: 2017/1131 

تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية اريحا 
في الدوى التنفيذية رقم 2017/1131 

المحكوم عليها: عيسى محمد رسمي الشوكي اريحا - حارة العرب ومجهول مكان االقامة حاليا. 
نعلمكم انه تقرر تبليغك بالنشر بااللصاق والتعليق وبالجريدة الرسمية في الدعوى التنفيذية رقم 
2017/1131 تاريخ 2017/9/13 التي اقامها عليك المحكوم له عثمان جميل عثمان نتشــة بواسطة 
وكيله المحامي احمد هديب وموضوعها (مطالبة مالية بقيمة 291158 شيكل وخمسون دينار اتعاب 
محاماة و2510 شيكل رسوم) لذا فقد تقرر تبليغك بالنشر وعمال بأحكام المادة (10) الفقرة (2) من 
قانون التنفيذ رقم 23 لســنة 2005 يتوجب عليك مراجعة الدائرة و/أو ارســال وكالء عنك خالل مدة 
اسبوعين من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك ستضطر دائرة التنفيذ لمباشرة المعامالت التنفيذية 

الالزمة بحقكم حسب القانون واالصول. 

زياد سحويل 
مأمور تنفيذ اريحا 

 فقدان جواز سفر فلسطيني 
طولكــرم –  نورشــمس -  أعلــن أنا محمد احمد حســين بدوية حامل هوية رقــم : 406845354 عن 
فقدان جواز ســفري الفلســطيني الذي اجهل رقمه ،  الرجاء ممن يجده  ان يســلمه  الى اقرب مركز 

شرطه وله جزيل الشكر . 

فقد هوية
طولكرم –  عالر -  أعلن أنا احمد ذياب يوسف زهران  عن فقدان هويتي الشخصية التي تحمل الرقم  : 
402830137 وفقدان ممغنطة ،  الرجاء ممن يجده  ان يسلمه الى اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر . 

فقد هوية
طولكــرم –     أعلــن أنــا جمال مصطفى ( محمد ســعيد ) كركور  عن فقدان هويتي الشــخصية التي 
تحمل الرقم  : 904819729   الرجاء ممن يجدها ان يسلمها الى اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر . 

فقد هوية
طولكرم –     أعلن أنا كوثر ســاطي محمد عدوان  عن فقدان هويتي الشــخصية التي تحمل الرقم  : 

936850502   الرجاء ممن يجدها ان يسلمها الى اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر . 

 وتخرج الفوج األول من مشروع برنامج « ابدأ»

«القدس المفتوحة» تحصل على االعتماد الخاص ألربعة برامج بكالوريوس

لقطة جماعية للخريجين

ا في المدينة  وتزيل منزالً مخالفً

بلدية الخليل تبحث عقد اتفاقيات
 توأمة مع عدة بلديات ألمانية

الخليل الحياة الجديدة- وسام 
الشويكي- بحث رئيس بلدية 
ســنينة،  أبو  تيســير  الخليل 
أمس، مع وفد من عدة بلديات 
ألمانية ترأســه رئيس بلدية 
ينا البريتش سكروتر، ونائب 
رئيس بلدية كولون آندرس 
وولتــر، وعــدد مــن ممثلــي 
ألمانية،  ومؤسســات  بلديات 
المشــترك  التعــاون  ســبل 
وإمكانية عقد اتفاقيات توأمة 

بينهم.
وأشــار أبو ســنينة إلــى أنها 
صنفت مؤخرا كمدينة حرفية 
عالمية وتراثيــة على قائمة 
«اليونسكو» للتراث العالمي، 
وأنها مهددة بالخطر بســبب 
االحتــالل، وتعاني من وجود 
المستوطنين الذين يهددون 
أمن المواطنين واستقرارهم. 
واعتبر القرار األخير القاضي 
بإنشــاء مجلس بلدي خاص 
بالمســتوطنين فــي الخليل 
خرقا واضحا وانتهاكا صريحا 
للقوانين الدولية وبروتوكول 
الخليــل، الذي من شــأنه أن 
المنطقة  في  األوضاع  يؤجج 
مــن  حالــة  إلــى  ويجرهــا 

الفوضى.
وأطلــع رئيس بلدية الخليل، 
بيــان  وبحســب  ابوســنينة، 
صــادر عــن البلديــة، اطلــع 
نظيــره األلماني الذي ترأس 
وفداً من عدة بلديات ألمانية، 
هناك،  مختلفة  ومؤسســات 
على االنتهــاكات التي تعاني 
منهــا مدينــة الخليــل؛ جراء 
قــرارات االحتــالل وإجراءاته 
المســتوطنين  واعتــداءات 
المدينــة  ضــد  المتواصلــة، 
 ، تهــا ممتلكا و نها  ســكا و
المدينــة  تصنيــف  موضحــاً 
مؤخراً كمدينة حرفية عالمية 
وتراثية مهددة بالخطر على 
للتــراث  اليونســكو  قائمــة 

العالمي.
وأكد سكروتر أن قرار سلطات 
االحتالل بإنشاء مجلس بلدي 
المستوطنين  شــؤون  إلدارة 
مــن  القديمــة  البلــدة  فــي 

الخليل، مخالف للقانون.
يــة  لبلد ا ئيــس  ر وشــدد 
األلمانية، على أنه ســيقوم، 
عقب عودته إلى بالده، بنقل 
صــورة األوضاع فــي مدينة 
الخليل الى الجهات المسؤولة 

هناك، خاصة وزارة الخارجية 
األلمانية، والعمل على إثارة 
هــذه القضيــة أمــام الــرأي 

العام.
وقال ابو اسنينة أمام الوفد: 
إن قــرار الحاكم العســكري 
األخير القاضي بإنشاء مجلس 
بلــدي خــاص بمســتوطني 
الخليل خرق واضح وانتهاك 
الدوليــة  للقوانيــن  صريــح 
والذي  الخليل،  وبروتوكــول 
من شــأنه أن يؤجج األوضاع 
فــي المنطقــة ويجرها إلى 

حالة من الفوضى.
اســتعداده  ســكروتر  وأبدى 
لتقديــم المزيد مــن الدعم 
للبلديــة، من خــالل اتفاقية 
التــي  والتوأمــة  الشــراكة 
منهايــم  ببلديــة  تربطهــا 

األلمانية.
وأشــار إلــى إمكانيــة عقــد 
اتفاقيات شــراكة جديدة مع 
بلديات ألمانية أخرى تشمل 
قطاعــي التعليــم والصحة، 
مؤكدا أن قرار إنشاء مجلس 
بلدي خاص بالمســتوطنين 
مخالف للقانون الدولي، وأنه 
سيقوم بنقل صورة األوضاع 
لــوزارة الخارجيــة األلمانية، 
وإثــارة هــذه القضيــة أمام 

الرأي العام.
وكانت بلدية الخليل شرعت 
امــس بإزالة منــزل مخالف 
لتوســعة  البنــاء  لقوانيــن 

شارع واد الجوز في المدينة، 
البلديــة  طواقــم  وعملــت 
بآلياتهــا وعمالهــا على إزالة 
لتوســعة  المذكور،  المنــزل 
الشــارع لمرور المركبات في 

كال االتجاهين.
البلديــة،  رئيــس  وطالــب 
المواطنين بااللتزام بقوانين 
البنــاء والترخيــص لتجنــب 
المخالفــة  المبانــي  إزالــة 
للقوانيــن، وعدم المســاس 
بحرمــة الممتلــكات العامــة 
التــي تخــدم كافــة شــرائح 
المجتمــع، وثمن فــي الوقت 
المواطنيــن  تعــاون  ذاتــه 
وصاحب المنــزل مع البلدية 
خدمة للمصلحة العامة، داعيا 
جميع المخالفين إلى التعاون 
مــع البلدية للوصول لمدينة 

جميلة ومنظمة.
وأوضح رئيس قسم الطرق 
فــي بلدية الخليل المهندس 
هــذه  أن  العويــوي،  ســامر 
لتســهيل  جــاءت  الخطــوة 
العمل بتوسعة الشارع وبناء 
أرصفة على جانبي الطريق، 
الخطــة  أهــداف  لتحقيــق 
الفرصة  وإتاحــة  المروريــة 
لمرور المركبات باالتجاهين 
المواطنين،  حركة  وتسهيل 
مشــيرا الى أنه من المتوقع 
االنتهــاء مــن إعــادة تأهيل 
وتعبيــد الشــارع مــع بداية 

تشرين الثاني المقبل.

 وزارة الثقافة تكرم الشاعر جعفر حجاوي
رام اهللا - وفا - كرمت وزارة الثقافة، مساء أمس، الشاعر جعفر 
حجاوي، الذي فاز بجائزة الشــارقة لإلبداع لدورة العام الحالي، 

وذلك في مقر الوزارة بمدينة رام اهللا.
وقدم وزير الثقافة إيهاب بسيسو درعا تكريميا للشاعر حجاوي، 
وقال: «إننا إذ نكرم اليوم الشاعر حجاوي، فإننا نكرم من خالله 
إبداع الشــباب الفلســطيني في كل مكان، ونقول إن رســالتنا 

تتجاوز حدود الجغرافيا».
بدوره، قدم الشــاعر حجــاوي التهنئة للكاتبة هبة أبو ندى من 
غزة، التي فازت بالجائزة نفسها عن فئة الرواية، وقرأ عددا من 
قصائد الديوان وهي؛ ال بد، وهواجس وأجساد، ونكبة، ولو لم 

تكوني، ووداع.
و قدم الناقد حســن قطوســة قراءة سريعة في ديوان حجاوي 
«الغجرية تبحث عن عنوان»، وقال إن الشــاعر لديه انســيابية 

في التعبير، وتوظيفا ذكيا للتراث.
وصــدرت المجموعة عــن دائرة الثقافة لحكومة الشــارقة في 
اإلمارات العربية المتحدة، ووقعت في 204 صفحات من القطع 
المتوسط، وصمم غالفها ضياء الدين الدوش، وضمت 28 نصا 

من الشعر العمودي وشعر التفعيلة.
وولد جعفر حجاوي في قرية حجة بنابلس عام 1988، وتخرج 
مهندسا ميكانيكيا من جامعة النجاح الوطنية عام 2012، ويقيم 

ويعمل في الكويت، وهذا العمل هو باكورة أعماله.

معتصم زايــد – مدير الهيئة 
الفلســطينية،  االستشــارية 
جاك إسعيد – ممثل مؤسسة 
الرؤية العالمية. وقال د. عماد 
نزال باسم رئيس الجامعة أ. 
د. يونــس عمــرو: أن جامعة 
القــدس المفتوحــة ال تترك 
جهــداً إال وتبذلــه فــي مجال 
التعاون مع مؤسسات المجتمع 
المحلــي وهــذا االنجــاز اكبر 
دليــل علــى ذلــك، باإلضافة 
إلى أن الجامعة تسعى إلعادة 
من  المهنــي  العمــل  ثقافــة 
خالل مركز التعليم المستمر 
وتؤمــن  المجتمــع،  وخدمــة 
المهنيــة  الــدورات  بأهميــة 
الطالب  شــخصية  صقل  في 

واســتعداده للخــروج للحيــاة 
العملية بأفضل طريقة.

وأكد د. نزال أن الجامعة تدعو 
جميع الطلبة لتقديم أي أفكار 
لمشاريع من الممكن تطبيقها 
واســتعداد  ناجحــة  وتكــون 
ودعمهــا  لتبنيهــا  الجامعــة 
لتكون مشاريع مدرة للدخل 

لصاحب الفكرة.
وقدمــت أ. فاتــن الطويــل – 
منســقة مشــاريع– مؤسسة 
فلســطين للتنمية، نبذه عن 
المؤسســة، وقالــت: إن هــذا 
المشــروع يهــدف إلــى خلق 
مشاريع صغيرة لتأمين عمل 
خــاص لــكل طالــب التحــق 
بهــذه الورشــة، وتمنت رؤية 

أشــخاص ممن التحقوا بهذه 
الدورة وقدموا أفكار لمشاريع 
أن ترى مشاريعهم على ارض 

الواقع بالفترة القريبة.
وقال أ. جاك إســعيد: إن هذه 
الورشــة هي نقطــة البداية 
مســتقبلي  ع  و مشــر ألي 
للمشــاركين وتفتــح المجال 
أمامهــم للبدء بتطبيق أفكار 
بهــم  الخاصــة  المشــاريع 
وأضاف  الواقــع.  ارض  علــى 
أن مؤسســة الرؤية العالمية 
ستقوم بدراسة جميع األفكار 
المقدمة من قبل المشاركين 
بالورشــة، وســتقوم باختيار 
بعضها ودعمها لتكون مشاريع 

عاملة بالفترة القريبة.

 رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- 
منحت الهيئة الوطنية لالعتماد 
والجــودة فــي وزارة التربيــة 
التعليم العالي، جامعة القدس 
الخاص  االعتماد  المفتوحــة، 
بكالوريوس  برامــج  ألربعــة 
بكالوريوس  وهــي:  جديــدة 
وتصميــم  التعلــم  مصــادر 
التعليــم، وبكالوريوس النوع 
االجتماعــي وقضايا التنمية، 
وبكالوريوس فرعي في اللغة 
وبكالوريــوس  الفرنســية، 

فرعي في أمن المعلومات.
االعتمــاد  هيئــة  وأشــارت 
والجودة في رســائل االعتماد 
الخاصــة التــي أرســلتها إلى 
المفتوحة،  القــدس  جامعــة 
إلى أن نتائــج تقييم البرامج 
األربعــة أظهرت أنهــا تحقق 
الشــروط الخاصــة باالعتماد 
الخــاص، بــدءا مــن الفصل 
العــام  مــن  األول  الدراســي 

الجامعي 2018-2017.
وخرج مركز التعليم المستمر 

جامعة  في  المجتمــع  وخدمة 
القــدس المفتوحــة بالتعاون 
االستشــارية  لهيئــة  ا مــع 
يــر  لتطو لفلســطينية  ا
الحكومية  غيــر  المؤسســات 
الفوج األول من طلبة الورشة 
التدريبيــة « ابدأ مشــروعك 
SYB»، وذلك ضمن مشــروع 

ابدأ.
عمــاد  د.  التخريــج  وحضــر 
نــزال – مديــر فــرع جنين، أ. 
محمود حوامدة _ مدير مركز 
وخدمــة  المســتمر  التعليــم 
المجتمــع، د. محمــد تاللوة – 
عضو هيئة تدريس في كلية 
واالقتصادية  اإلدارية  العلوم 
ســمر  أ.  الورشــة،  ومــدرب 
مشــروع  منســقة  خــدرج_ 
«ابــدأ» فــي مركــز التعليــم 
المســتمر وخدمة المجتمع، أ. 
مجدي نزال – منسق التعليم 
المستمر – فرع جنين، أ. فاتن 
الطويل – منسق مشاريع في 
مؤسسة فلسطين للتنمية، أ. 

مشاركون في مسيرة ضد قرارات االحتالل بعزل الولجة.                           (ا.ف.ب)


