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دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة

محكمة نابلس الشرعية التوثيقات
التاريخ: 1439/2/2هـ
وفق: 2017/10/22م

إعالن بيع حصص قاصرين في قطعة أرض
صادر عن محكمة نابلس الشرعية التوثيقات

يعل���ن للعموم بأنه معروض للبيع عن طريق الم���زاد العلني حصص القاصرين محمد وبراء 
وميس���اء من قلقيلية في قطعة األرض رقم 38 من الحوض 39 موقع )العقبة الجنوبية( من 
اراضي عصيرة الش���مالية والبالغة 168,26 مترا مربعا من اصل 28421 مترا مربعا مس���احة 

األرض الكلية.
فعلى من يرغب بالش���راء الحضور إلى هذه المحكمة الس���اعة الحادية عشر من صباح يوم 
األح���د 2017/10/29، ومن ثم التوجه إلى رقبة األرض المش���ار اليه���ا وذلك للمزاودة على 
 بأن هذا البيع موقوف النفاذ 

ّ
حصص القاصرين المذكورين في القطعة المش���ار إليها، علما

على موافقة س���ماحة قاضي القضاة المحترم، وعليه جرى إعالن ذلك حسب االصول تحريرًا 
1439/2/2ه� الموافق 2017/10/22م.

قاضي محكمة نابلس الشرعية التوثيقات
محمد قاسم عبد الله

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية جنين
الرقم: 2017/3359
التاريخ: 2017/10/18

• للنشر

إعالن بيع األموال غير المنقولة للمرة الثانية بموجب القضية التنفيذية 
رقم 2017/3359

صادرة عن دائرة تنفيذ جنين
بناء على قرار س���عادة قاض���ي تنفيذ جنين والصادر ف���ي القضية التنفيذي���ة المرقومة أعاله 
والمتكونة بين: ظافر رايق اسماعيل ظاهر/ رام الله وكيلته المحامية تراجي ابو الشوارب والمنفذ 
ض���ده/ احمد كامل احمد العمورة وفتحي كامل احمد العمورة ومحمود كامل احمد العمورة وعلي 
حسن احمد العمورة ومحمد حسن احمد العمورة وابراهيم محمد احمد العمورة واسماعيل محمد 
احمد العمورة وخليل محمد احمد العمورة وزياد محمد احمد العمورة وبسام محمد احمد العمورة 
وعدنان محمد احمد العمورة جميعهم من صانور والقاضي بإعالن لبيع قطعة األرض 1 حوض 3 

من اراضي نخيل قضاء جنين كالتالي:
• الس���ند المط���روح للتنفيذ: القرار الصادر ع���ن محكمة صلح جنين رق���م 2016/225 تاريخ 
2017/3/5 موضوعه إزالة الش���يوع في قطعة األرض رقم 1 حوض 3 من اراضي نخيل قضاء 

جنين.
• تاريخ قرار إجراء وضاعة اليد وتاريخ وضع اليد: تقرر إجراء وضاعة اليد بموجب القرار الصادر 

عن سعادة قاضي التنفيذ بتاريخ 2017/6/21 حيث تم إجراء وضاعة اليد في 2017/7/5.
وصف األرض.

• القطعة رقم 1 حوض 3: وهي مسماة نخيل تقع على بعد حوالي 1800 متر جنوب مركز قرية 
مركة يصلها طريق ترابي بالقرية وهي أرض زراعية ومزروع فيها حوالي 250 غرسة لوز على 
بعد 500 متر منها يوجد نقطة كهرباء وهي خالية من اإلنشاءات واألبنية ومساحتها كاملة 
49922م2 منها حوالي 15 دونم مزروعة عليها سناسل حجر أما باقي القطعة فهي منحدرة 
ووعرية ويحدها من الشمال الحوض رقم 6 ومن الجنوب القطع 6 و7 و8 و9 و10 من الحوض 
3 ومن الجهة الش���رقية القطعة رقم 2 حوض 3 ومن الجهة الغربية اراضي قرية عرابة تقع 
خ���ارج حدود البلدية تق���ع بين األراضي التابعة لحدود مجلس ق���روي الزاوية ومركة وعرابة 

ويقدر قيمة األرض على النحو التالي: 3 دنانير أردنية للمتر المربع الواحد.
• عل���ى من يود الدخول في هذه المزاي���دة أن يراجع دائرة تنفيذ جنين وأن يدفع تأمينًا يبلغ 

5 % من البدل المقرر.
• موعد جلس���ة المزايدة العلنية: يكون موعد جلس���ة المزايدة العلنية 2017/11/6 الس���اعة 

الثانية عشر في مبنى محكمة بداية جنين.
مأمور التنفيذ 
مؤنس أبو زينة

دولة فلسطين
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله

رقم الملف : 2017/3283
التاريخ: 2017/10/22

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي رام الله السيد:

 1 � عب���د القادر ابراهيم قدورة قنداح وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 
2017/18375 عدل رام الله.

2� ريم تيس���ير يوس���ف عيد بصفتها وكيل���ة دورية بموجب الوكالة رق���م 2017/20256 
والمعطوفة على الوكالة الخاصة رقم 2017/5003 تصديق وزارة العدل

الصادرة من كاتب عدل رام الله + تصديق وزارة العدل
وذلك من أجل بيع القطعة 7 حوض رقم 3 بئر العلق من أراضي أبو شخيدم.

 فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عشرة أيام 
من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  
عبد القادر ابراهيم قدورة قنداح سونا وهبة بنات عقل أحمد عبد الرازق  

ريم تيسير يوسف عيد فتحي احمد محمد عبد الرازق 
دائرة األراضي رام الله

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طولكرم
رقم المعاملة 1265/ج/2017
التاريخ: 2017/10/22

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراض���ي طولكرم أنا هدى احمد داود مهداوي 
بصفتي وكي���ال عن فتحية محمد مصطفى مهداوي وعفيف وع���ادل وعبد الرحمن وحمد 
ونضال وعائدة وماجدة أبناء حافظ عبد الرحمن مهداوي وذلك بموجب الوكالة الدورية رقم 
2017/6457 عدل طولكرم بتاريخ 2017/10/5 والمعطوفة على العامة رقم س���جل 1729/

صفحة 2017/19 س ف ع بتاريخ 2017/4/17
إلتمام معاملة بيع رقم 2017/1265

رقم القطعة رقم الحوض  اسم البلد 
4  8437 شويكة 

ولم���ن له االعتراض على ذلك التقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي طولكرم لالعتراض خالل 
فترة عشرة أيام من تاريخ هذا النشر وبخالف ذلك يتم السير في المعاملة حسب األصول 

والقانون.

اسم الوكيلاسم المالك

فتحية محمد مصطف���ى مهداوي وعفيف وعادل وعبد 
الرحمن ومحمد ونضال وعائدة وماجدة أبناء حافظ عبد 

الرحمن مهداوي

هدى أحمد داود مهداوي

دائرة تسجيل أراضي طولكرم

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة صلح طولكرم
هيئة القاضي عال شريف الرقم: 2017/446 حقوق صلح طولكرم 
التاريخ: 2017/10/19

مذكرة دعوى صادرة عن محكمة صلح طولكرم في الدعوى المدنية رقم 
2017/446  حقوق صلح طولكرم لتبليغ المدعى عليه بالنشر

إلى المدعى عليه: عدنان محمد ابراهيم عبد الله من طولكرم ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
يقتضى عليك الحضور إلى محكمة صلح طولكرم يوم 2017/11/14 الساعة التاسعة صباحًا 
للنظر في الدعوى المدنية رقم 2017/446 حقوق صلح طولكرم والتي أقامها عليك المدعي 
مأمون فاروق أمين دحيلية بواس���طة وكيله المحامي محمد مس���امح مرفق صورة عن الئحة 

الدعوى.
وموضوعها: مطالبة بمبلغ 39320 شيقل ثمن بضاعة

يمكنك الحضور إلى قلم المحكمة ش���خصيًا أو إرس���ال وكياًل عنكم لالطالع على تفاصيل 
الدعوى وعماًل بأحكام المادة رقم 62 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ 
رقم 2 لس���نة 2001 يقتضى عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ 

تبلغك بالنشر وبخالف ذلك تجري محاكمتك حضوريًا.
مع االحترام

رئيس قلم حقوق محكمة صلح طولكرم
رائد زيدان

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية جنين
مذكرة دعوى

صادرة عن محكمة بداية جنين بالقضية الحقوقية رقم 2017/317
إلى المدعى عليهم: حسين عبد العفو أمين محمد يحيى الداوودي، )محمد ضرار( عبد العفو 
أمين يحيى الداوودي، قيس عبد العفو أمين محمد يحيى الداوودي، حس���ن عبد العفو أمين 
محم���د يحيى الداوودي، بثين���ة عبد العفو أمين محمد يحيى ال���داوودي، كوكب عبد العفو 
أمين محمد يحيى ال���داوودي، خولة عبد العفو أمين محمد يحيى الداوودي، ليلى عبد العفو 
أمين محمد يحيى الداوودي، س���مير سليم أمين يحيى الداوودي، سامي سليم أمين يحيى 
الداوودي، سميرة س���ليم أمين يحيى الداوودي، سائدة سليم أمين يحيى الداوودي، وضاح 
رفيق يوس���ف أمين الداهودي، فيصل رفيق يوسف أمين الداهودي، أليسار رفيق يوسف 
أمين الداهودي، تهاني رفيق يوس���ف أمين الداهودي، عبير رفيق يوسف أمين الداهودي، 
مجد رفيق يوس���ف أمين الداهودي، مها عبد المجيد يوس���ف أمي���ن الداهودي، محمد عبد 
المجي���د يوس���ف أمين الداهودي، عفيف عب���د اللطيف أمين محمد ال���داودي، فيصل عبد 
اللطي���ف أمين محمد الداودي، فتحي عبد اللطيف أمي���ن محمد الداودي، وليد عبد اللطيف 
أمين محمد الداودي، فضيلة عبد اللطيف أمين محمد الداودي، رقية عبد اللطيف أمين محمد 
ال���داودي، فتحية عبد اللطيف أمين محمد الداودي، رائدة عبد اللطيف أمين محمد الداودي، 

ومجهولي محل اإلقامة حاليًا. 
يقتضى حضوركم الى ه���ذه المحكمة يوم 2017/11/8 للنظر ف���ي الدعوى الحقوقية رقم 
2017/317 التي أقامها عليكم المدعية عايش���ة يوسف مصطفى شيباني من عرابة جنين 
بواس���طة وكيلها المحامي ش���مس أبو الرب و/أو فاتن أبو ال���رب/ جنين التي موضوعها فك 
وتنفيذ عقد مغارس���ة. وبإمكانكم الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى، 
وعم���ال بالمادة 20 م���ن قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 لذا 
يقتضى عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يوم من تاري���خ تبلغكم واذا لم 

تحضروا او ترسلوا وكيال عنكم تجري محاكمتكم حضوريًا.
رئيس قلم حقوق محكمة بداية جنين
أشرف أبو سيفين

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح أريحا
التاريخ: 2017/10/17

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر
صادرة عن محكمة صلح أريحا في الدعوى المدنية رقم 2017/65

إلى المدعى عليها: سوسن فتحي حسني عمر من أريحا ومجهولة مكان اإلقامة حاليًا.
عطفًا على قرار س���عادة قاضي محكم���ة صلح أريحا في الدعوى المدني���ة المذكورة أعاله 
والمتضمن تبليغك بالنش���ر في إح���دى الصحف المحلية فيما إذا كنت ترغبين بش���راء 
حصص المدعو  علي راش���د عبد الفتاح دعنا في قطعة األرض رقم  53 من الحوض رقم 4 
من أراضي قرية الديوك قضاء مدينة أريحا المس���ماة أبو شرندح والبالغ مساحتها )أربعة 
دونمات وسبعمائة وس���بع وأربعون مترًا( حسب سعر المتر المربع المقدر من قبل الخبير 

في تقريره والمقدر 30 دينار أردني.
علمًا أن موعد الجلسة القادمة يوم األحد الموافق 2017/11/12. وعليه جرى تبليغكم وفق 

األصول والقانون.
سليمان الغوج
رئيس قلم محكمة صلح أريحا

دولة فلسطين
السلطة القضائية

دائرة تنفيذ بيت لحم
استشكال: 2017/46
التاريخ: 2017/10/18

تبليغ بواسطة النشر
صادر عن دائرة تنفيذ بيت لحم في االستشكال رقم 2016/26 المتفرع عن 

الدعوى التنفيذية رقم 2013/2941
إلى المستش���كل ضدهم: 1. جينيفيف حبيب ش���حادة 2. هيام حبيب ش���حادة 3. عايدة 
أنطون حنا ش���حادة 4. مروان ]أنطون[ ش���حادة حبيب شحادة 5. عماد )اريك( شحادة حبيب 
ش���حادة 6. حبيب )باتريك( ش���حادة حبيب شحادة 7. ماريز شحادة حبيب شحادة 8. سلوى 
حبيب ش���حادة شحادة 9. لوسي حبيب ش���حادة 10. ريمونا حبيب شحادة 11. بولين حبيب 
ش���حادة/ بيت جاال. نعلمكم بأن المستش���كلين 1. دوريس وليم حبيب رباع 2. جورج وليم 
حبي���ب ابراهيم 3. رامي وليم حبيب ابراهيم 4. اميلي ش���كري ابراهي���م ابراهيم قد أقاموا 

ضدك االستشكال رقم 2016/46 المتفرع عن الدعوى التنفيذية رقم 2013/2941.
وبن���اًء عليه تقرر تبليغكم موعد الجلس���ة المح���دد يوم االثني���ن 2017/10/30 في إحدى 
الصحف المحلي���ة وعلى لوحة إعالنات المحكمة وآخر مكان إقامة حس���ب القانون، وعليكم 
مراجع���ة دائرة تنفيذ بيت لحم أو إرس���ال وكياًل عنكم وبعكس ذلك س���تجري محاكمتكم 

حسب األصول والقانون.
معتصم عمرو
مأمور تنفيذ محكمة بداية بيت لحم

ينفذ بالشراكة مع جمعية أصدقاء دار األيتام اإلسالمية

تسارع أعمال بناء وتشطيب سكن "بيت الزهراء" 
لليتيمات في العيزرية بتمويل من "األعمال اإلماراتية"

كتب محمد بالص:

بدا العاملون ومعهم الطاقم الهندسي 
إنشاء وتشطيب  المشرف على مشـــروع 
مأوى لليتيمات في ســـكن "بيت الزهراء" 
التابـــع لجمعيـــة أصدقـــاء دار األيتـــام 
اإلسالمية في بلدة العيزرية شمال شرق 
القدس، أمس، وكأنهم يســـابقون الزمن 
في ســـبيل إنجاز هـــذا المشـــروع الذي 
ينفذ بتمويل من هيئة األعمال الخيرية 
اإلماراتية بقيمة تتجـــاوز نصف مليون 

دوالر أميركي.
وكانـــت هيئة األعمـــال الخيرية، وفقا 
لما أكده مفوضها العام في فلســـطين، 
إبراهيم راشد، وقعت اتفاقية مع شركة 
أبو ظاهر وشركاه للتعهدات العامة، قبل 
نحـــو عام، تقضي بالمباشـــرة في تنفيذ 
هذا المشـــروع اإلنســـاني الذي تعهدت 
الهيئة بتقديم أكثـــر من نصف مليون 
دوالر لصالـــح الجمعيـــة من أجل إنشـــاء 
مأوى اليتيمـــات، وذلك في إطار اهتمام 
الهيئـــة بشـــريحة األيتـــام، وحرصهـــا 
الشـــديد على دعم ومساندة المؤسسات 

المقدسية.
وأكد راشـــد أن أيتام فلسطين يحظون 
باهتمام شـــديد من قبـــل هيئة األعمال 
والتي تضعهم على رأس سلم أولوياتها، 
وتقدم الكثيـــر من المشـــاريع والبرامج 
التي تعنى بهم ومن شأنها أن تعينهم 

على مواجهة نوائب الحياة.
وقـــال "إن مـــا نقدمـــه ألبناء الشـــعب 
علـــى كل عربـــي  الفلســـطيني واجـــب 
ومسلم، وليس منة أو عطية، مع انحيازنا 
اإليجابـــي لصالح األيتام ومدينة القدس 
التي يتشـــرف كل من يتقرب منها وتطأ 
قدماه أرضها المقدســـة، وما نقدمه أقل 
من الواجب الملقى على عاتق الشـــعوب 

العربية واإلسالمية".
وشـــدد على أن هناك واجبا ملقى على 
عاتق الجميع لتقديم كل أشـــكال الدعم 
ألية مؤسســـة ولو كانـــت صغيرة وحية 

تعمل فـــي القدس، لإلســـهام في دعم 
صمود المقدسيين.

القدس في قلب المشاريع
وأشـــار راشـــد إلـــى رزمة مـــن البرامج 
والمشـــاريع التي تنفذها هيئة األعمال 
في مدينة القـــدس المحتلة، والتي قال، 
إنها تقع في القلب من المشـــاريع التي 

تنفذها الهيئة على الدوام.
وتابـــع إن هيئة األعمـــال تحرص على 
اإلســـهام الفاعـــل في تعزيز وتوســـيع 
في  المتنوعـــة  ومشـــاريعها  برامجهـــا 
مدينة القدس، ضمن سلســـلة مبادرات 
الريادي  ومشاريع تنفذها وتؤكد دورها 
في القيام بالرســـالة اإلنســـانية الملقاة 
علـــى عاتقها، بشـــكل يعكـــس حرصها 
الدائـــم على دعم أهالي القـــدس وأبناء 
الشعب الفلســـطيني وتعزيز ارتباطهم 

بالمسجد األقصى والمدينة المقدسة.
وركز علـــى أهميـــة العمـــل التنموي 
الخيـــري في تغذية التواصـــل والتراحم 
بين األفراد والشـــعوب، والذي يكتســـب 
أهمية خاصة عندما يتعلق األمر بمدينة 
القدس والتي تتطلع إليها هيئة األعمال 
بروح المسؤولية، وتســـعى إلى المبادرة 
والجمعيات  األهـــل  مـــع  التواصل  فـــي 

العاملة فيها.
ونـــوه إلى أن إنشـــاء مـــأوى اليتيمات 
فـــي ســـكن "بيـــت الزهـــراء"، يشـــكل 
امتدادا لبرنامج الرعاية الشـــاملة أليتام 
فلســـطين، والذين تعتبر هيئة األعمال 
الخيرية اإلماراتية أكبر كافل لهم، حيث 
تكفـــل أكثر من 23 ألـــف يتيم من كافة 
المحافظـــات، من أصل نحو 60 ألف يتيم 
تكفلهم في شتى أرجاء العالم، ويتصدر 

منهم العشرات لوائح التفوق.

رعاية األيتام
وقال راشـــد إن هذا الكم مـــن األيتام 
المكفوليـــن، يؤكد الحجـــم المهم الذي 
تحظى بـــه القضية الفلســـطينية التي 

من أعمال البناء في سكن الزهراء لليتيمات.

ســـتبقى على رأس سلم أولويات اإلمارات 
وهيئاتها العاملة، علـــى اعتبار أن الحال 
واحد والدم العربي واحد والجسد العربي 

يجب أن يبقى حيا.
بدورها، ثمنت رئيســـة مجلس إدارة 
جمعية أصدقاء دار األيتام اإلســـالمية 
في العيزرية، فدوى زالطيمو، استجابة 
اإلماراتية  الخيريـــة  األعمـــال  هيئـــة 
الـــذي تقدمـــت به  العاجلـــة للطلـــب 
الجمعية من أجل إنشـــاء مبنى لســـكن 
"بيت الزهراء" لليتيمات، وهو مشـــروع 
من شأنه أن يســـهم في تحقيق قفزة 
نوعية على صعيـــد ما تقدمه الجمعية 

من خدمات لليتيمات.
باأليتام  العناية  "إن  وأضافت زالطيمو: 
تتطلب أكثر من المأكل والملبس والمأوى، 
فهناك التربية الحســـنة وتوفير ســـبل 
العلم والثقافة، ومدهم بالعطف والحنان 
والنصح واإلرشـــاد، وهذه األهداف التي 
حذت بمجموعة من األمهات والســـيدات 
المقدسيات في العام 1986 إلى تأسيس 
جمعية خيرية تعنـــي باليتيمات تعرف 

األيتـــام  دار  أصدقـــاء  باســـم جمعيـــة 
اإلسالمية".

خدمات اليتيمات
وبينـــت أن الجمعية ومنذ تأسيســـها 
وحتـــى يومنا هـــذا احتضنـــت نحو 300 
يتيمـــة من ســـن خمس ســـنوات ولغاية 
18عاما، وتقدم خدمـــات المأوى والمأكل 
والملبـــس لهـــن، إلـــى جانـــب التعليم 
المدرسي المجاني، ووفرت ما يلزم لتعليم 
وتخريج 20يتيمة في الجامعات المحلية، 
ونحـــو 15يتيمة في الكليات التخصصية 
العليا، وتقدم المعونات المادية والنصح 

واإلرشاد لذوي يتيماتها.
وأوضحـــت أن إدارة جمعيـــة أصدقـــاء 
دار األيتام اإلســـالمية، انتهجت سياسة 
ماليـــة تعتمد على كفاالت اليتيم، والتي 
يقدمهـــا أهل البـــر كمصدر ثابـــت، إلى 
جانـــب ما يتم جمعه مـــن تبرعات نقدية 

وعينية من العديد من المحسنين.
وأشـــادت بالدعم الذي قدمتـــه دائرة 
األوقاف فـــي القدس للجمعيـــة لتوفير 

مـــأوى مؤقـــت ومجاني في حـــي ضاحية 
البريـــد بالقدس ليتيمـــات الجمعية منذ 
عام 1986 وحتى العام 2008، وقامت بعد 
ذلك بتوفير قطعة أرض تابعة للوقف في 
العيزرية حتى يتم تشـــييد بناء مستقل 

لسكن اليتيمات.
وذكرت زالطيمو، أنه فـــي العام 1999، 
قدم المحســـن الكبير الراحـــل أحمد أبو 
غزالة تبرعا ســـخيا بتغطيـــة كامل كلفة 
البنـــاء المكون من نحـــو 2500مترا مربعا، 
وبعـــد وفاته، تكفل ابنـــه محمد وعائلته 
باســـتكمال مـــا تعهد بـــه والدهم، فتم 
اســـتكمال البناء وتجهيزه والذي ســـمي 
بدار الزهراء لليتيمات وانتقال اليتيمات 
للسكن فيه في منتصف عام 2008، ومن 
ثم جـــاء التدخل العميق مـــن قبل هيئة 
األعمـــال الخيريـــة اإلماراتية في إنشـــاء 

مأوى لليتيمات.
وثمنـــت الدعـــم المالي الـــذي قدمته 
هيئة األعمال الخيريـــة لصالح الجمعية 
بما يمكنها من إنجـــاح وتطوير برامجها 

التي تصب في صالح اليتيمات.

حفل استقبال للطلبة الجدد بجامعة 
القدس المفتوحة في رام الله

التي تخرجت من الجامعة.
واستعرض د. حمايل في كلمته آخر 
إنجازات الجامعة بشـــكل عـــام والفرع 
بشكل خاص والتي تضمنت بدء مرحلة 
العـــد العكســـي لالنتقال إلـــى مباني 
للجامعة،  المملوكـــة  الجديـــدة  الفرع 
وذلك بتبرع ســـخي من رجـــل األعمال 
المبنى  الحرازين والذي سيحمل  حّماد 
األكاديمي للفرع اســـم والـــده الراحل 

حسن الحرازين.
ودعا حمايل فـــي كلمته طلبة الجامعة 
الفّعال واســـتغالل مرحلة  التواصل  إلى 
الدراســـة الجامعة في تنمية المهارات 
والقدرات وصقل الشخصية عبر الدورات 

والـــورش والنـــدوات التي تنظـــم داخل 
الجامعـــة، إضافـــة إلى فـــرص االبتعاث 
الخارجي الذي تمنحه الجامعة  للتدريب 

سنويًا لعشرات الطلبة المتميزين.
وتناول منســـق الشـــبيبة الطالبية في 
الفرع مجدي الريمـــاوي خالل كلمته دور 
الشـــبيبة الطالبية ومجلـــس الطلبة في 
الجـــدد وتحفيزهـــم على  دعـــم الطلبة 
االجتهـــاد واإلبـــداع، مؤكـــدًا أن الحركة 
الطلبـــة يعمالن بشـــكل متواز  ومجلس 
لخدمـــة األنشـــطة الطالبيـــة التي تعزز 
المعارف والمهارات للطلبة طافة، مطالبًا 
بالتواصل الدائم والمستمر مع ممثليهم 

ليتمكنوا من تقديم الخدمات لهم.

رام الله - "األيام": نظمت حركة الشبيبة 
الطالبيـــة ومجلس اتحـــاد الطلبة في فرع 
رام اللـــه والبيرة التابـــع لجامعة القدس 

المفتوحة، حفل استقبال للطلبة الجدد.
وحضر الحفل محافظ رام الله والبيرة د. 
ام، وعضو المجلس الثوري لحركة 

ّ
ليلى غن

"فتح" د. حنا عيسى، والعقيد باسم جبارة 
ممثـــاًل عن جهاز الشـــرطة، ود. حســـين 
حمايل مدير فـــرع رام اللـــه والبيرة، ود. 
محمد شاهين عميد شؤون الطلبة، وعوض 
مسحل رئيس قســـم العالقات الداخلية، 
وســـكرتير عام "الشـــبيبة" حســـن فرج، 
ورئيس مجلـــس اتحاد الطلبة، ومنســـق 
حركة الشـــبيبة الطالبية، وأعضاء الهيئة 
التدريســـية ورؤساء األقسام اإلدارية في 

الفرع، والمئات من الطلبة الجدد.
وأشـــادت د. غنام في كلمتها بجامعة 
القدس المفتوحة ودورها الوطني الكبير 
في تقديـــم خدماتهـــا التعليمية، وعبر 
توحيدهـــا لشـــطري الوطن خـــالل فترة 
االنقسام البغيض، داعية الطلبة إلى الجد 
المتفوقة  بالنماذج  واالحتذاء  واالجتهاد 

تمديد اعتقال فتى من يعبد للمرة الثالثة
جنين - "وفا": مددت ســـلطات االحتالل، مســـاء أمس، فترة اعتقال الفتى قاســـم 
خالد أبو بكر )16 عامًا( من بلدة يعبد جنوب غربي جنين، للمرة الثالثة على التوالي.
وأوضح محامي نادي األســـير أشـــرف أبو قذيلة أن سلطات االحتالل أحضرت 
الفتى قاســـم أبو بكر من ســـجن "مجدو" إلى المحكمة العسكرية في "سالم"، 
ومددت فترة اعتقاله حتى يوم الخميس المقبل الستكمال التحقيق وتحويله 

للنيابة، مشيرًا إلى أنه تم تمديد فترة اعتقال ما يزيد على 35 أسيرًا.

اليابان تعرب عن أسفها الستمرار 
النشاطات االستيطانية

رام اللـــه - "وفا": أعربـــت حكومة اليابان، عن بالغ أســـفها إلعـــالن الحكومة 
اإلسرائيلية الموافقة على خطط بناء نحو )3000( وحدة سكنية في مستوطنات 
بالضفة، مستمرة بذلك في نشاطاتها االستيطانية رغم النداءات المتكررة من 

المجتمع الدولي، بما في ذلك اليابان، لتجميد االستيطان.
وقـــال بيان صادر عن الســـكرتير اإلعالمي لوزارة الخارجيـــة نوريو ماروياما: 
ل انتهاكًا للقانون الدولي" وإن اليابان دعت 

ِّ
"إن النشاطات االســـتيطانية تمث

حكومة إسرائيل مرارًا وتكرارًا لتجميد االستيطان بشكل كامل".
 حكومـــة اليابان بقوة حكومة إســـرائيل 

ّ
وأضـــاف البيان: "مـــرة أخرى، تحث

لتجميد نشـــاطاتها االستيطانية بشـــكل كامل، إضافة إلى وقف تنفيذ خطة 
البناء هذه والتي تقّوض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين".

تكريم المعلمين المشاركين ببرنامج السالمة 
على الطرق ومؤلفات "حوارية الورد والبنادق"

رام الله - "األيام": كّرم وزيـــر التربية والتعليم العالي، 
صبري صيدم، أمس، خالل لقاءيـــن منفصلين، المعلمين 
المتميزين في برنامج الســـالمة على الطـــرق، والمدارس 

المشرفة على تأليف كتاب "حوارية الورد والبنادق".
وقال صيـــدم: "يتوجب علينا تكريمكم وشـــكركم على 
جهودكم التوعوية التي تشـــكل حلقـــة مهمة في حياة 

الطالب وتثقيفه وتوعيته حول أهمية هذا الموضوع".
وأشـــاد بالجهود التي بذلها القائمون على البرنامج من 
حيث اإلشـــراف على تدريب الطلبة وتأهيلهم لتطبيق ما 

تم اكتسابه من البرنامج في مدارسهم.
من جهتـــه، قال مدير عـــام الصحة المدرســـية محمد 
الريمـــاوي: إن الهدف من التكريم هـــو مكافأة المدارس 
والمعلميـــن لتميزهم فـــي البرنامج من تأهيـــل الطلبة 
وتوعيتهـــم وتثقيفهم، مشـــيرًا إلـــى أن البرنامج يقدم 
تدريبـــًا ســـنويًا لهـــم، بمشـــاركة 23 مبادرة للســـالمة 
المروريـــة في المـــدارس ترعاهـــا الـــوزارة والعديد من 
الوزارات والمؤسســـات ذوات العالقة، مثل وزارتي الصحة 

والمواصالت وشرطة المرور.
بدورهم، أشــــاد المعلمون المكرمون بدعم ورعاية الوزير 
صيدم والقيادة التربوية لبرنامج السالمة على الطرق، الذي 

يلعب دورًا كبيرًا بخصوص التوعية بالسالمة على الطرق.
كما جرى تكريم المشـــرفتين علـــى البرنامج حنان عابد 
ونداء عمـــرو، والمعلمة رحاب رجب من مدرســـة مغتربي 
البيـــرة، والمعلمتيـــن أمل صالح الحلبـــي وفاتن عياد من 
مدرسة الســـواحرة الشـــرقية بمديرية ضواحي القدس، 
والمرشـــد التربـــوي في مدرســـة الخنســـاء األساســـية 

المختلطة مؤيد دعدوع من مديرية بيت لحم.
وتم تأســـيس برنامج الســـالمة على الطـــرق عام 1996 
ل في المدارس لحماية الطلبة على الطرق في الذهاب  عِّ

ُ
وف

واإلياب لمدارســـهم، ويقدم دورات تدريبية لـ175 معلمًا 
يســـتفيد منه 1489 طالبًا في مختلف المحافظات، ويوفر 
لهـــم إضافة للتدريبـــات زي فريـــق الســـالمة المرورية 

واألدوات األخرى الالزمة لهم.
كمـــا كّرم صيدم المدارس المشـــرفة على تأليف كتاب 
"حواريـــة الـــورد والبنادق"، الذي شـــارك فـــي تأليفه 33 
طالبـــة من 11 مدرســـة مشـــاركة هـــي: "بنـــات طوباس 
الثانوية، وبنات الشـــهيد ياســـر عرفات الثانوية، وبنات 
الحاجة نبيهة المصري األساســـية، وبنات أبو ذر الغفاري 
األساســـية، وبنات عقابة الثانوية الخضراء، وبنات مخيم 
الفارعـــة الثانوية، وبنـــات واد الفارعـــة الثانوية، وبنات 
تياســـير الثانوية، وبنات بردلة الثانويـــة، وبنات طمون 

الثانوية واألساسية".
وأعرب عن اعتزازه بهذه الكوكبة المتميزة من الطالبات، 
بتأليفهن كتاب "حوارية الورد والبنادق"، مشيدًا بالجهود 
التي بذلت من أسرة مديرية التربية والتعليم العالي في 
طوباس والمدارس المشـــاركة، مؤكدًا أن الوزارة ســـتبقى 

وفية لهذه اإلبداعات والعمل على إيصالها للعالمية.
وألقت الطالبة رؤيا من مدرســـة بنات الشـــهيد ياســـر 
عرفـــات كلمة نيابة عن زميالتها، أشـــارت فيهـــا إلى أنَّ 
إطـــالق هذا الكتـــاب يأتـــي متزامنًا مع ذكرى الشـــهيد 
خالد الحســـن، تعبيرًا منهن عن االنتماء والوفاء لمسيرة 

وتضحيات الشهداء.

تكريم الطالبات مؤلفات كتاب "حوارية الورد والبنادق".

ورشة في "الجامعية التطبيقية" بغزة تستعرض 
واقع الخريجات في ظل تفشي البطالة 

غـــزة - "األيـــام": نظمت وحـــدة الخريجين فـــي الكلية 
الجامعية للعلوم التطبيقية بالشـــراكة مع وزارة شـــؤون 
المـــرأة وبتمويل من صنـــدوق األمم المتحدة لإلســـكان 
UNFPA ورشـــة عمـــل بعنـــوان: "البطالـــة شـــبح يطارد 

الخريجات ويهدد االقتصاد".
وشـــارك في الورشـــة الدكتورة هيفاء األغا وزير شؤون 
المرأة، والدكتور رفعت رســـتم رئيـــس الكلية الجامعية، 
والمهنـــدس عبد الله الحـــداد رئيس وحـــدة الخريجين، 
وأيمن أبو كريم نائب مدير عام التشغيل في وزارة العمل.

وأوضح د. رستم أن الورشة تأتي من باب تهيئة الخريج 
واعداده من الناحيـــة المعنوية والفكرية وصقل المهارة 
بان يكون لدى تخرجه خريجا مميزا قادرا على المنافســـة 

على فرص العمل المحدودة.
واســـتعرضت األغا اهم أنشـــطة الـــوزارة الهادفة إلى 
خدمـــة المرأة في مختلـــف المجـــاالت والقطاعات، فضال 
عـــن اهتمامها بمناهضـــة العنف ضد النســـاء بالتعاون 
مع عدد الجهات المختصة، وتغييـــر النظرة المجتمعية 
النمطية تجاه المرأة، لتكملة دور الرجل في خدمة الوطن 
والمجتمـــع، مبينة أن هذه الورشـــة تأتي ضمن مجموعة 
من األنشطة التي نفذتها الوزارة ضمن موضوعات مهمة 

بتمويل من صندوق األمم المتحدة لإلسكان.

مـــن جانبه تحـــدث الحداد عن الخدمـــات التي تقدمها 
وحدة الخريجين في مجال التشـــغيل وخلق فرص العمل 
لخريجي الكلية الجامعية وأيضا من خريجي المؤسســـات 
االكاديمية األخرى، مضيفا أن الكلية الجامعية أسست في 
هذا اإلطار ثالث مكونات أساســـية تصب بكافة طاقاتها 
لخدمة الخريجين بشـــكل عام وخريجـــي الكلية على وجه 
الخصـــوص، أولها هي وحدة الخريجيـــن وثانيها حاضنة 

يوكاس التكنولوجية وثالثها مركز اإلرشاد الوظيفي.
من جانبه أكد أبو كريم علـــى ضرورة الجهوزية الكاملة 
للخريجيـــن واالســـتعداد األمثـــل لمرحلـــة االنطالق الى 
ســـوق العمل، وعدم االنتظار حتى آخر لحظة، مشيرا إلى 
محدوديـــة الفـــرص المتاحـــة أو التي يمكـــن أن يوفرها 
القطاع العام في ظل تعاظـــم جيش الخريجين العاطلين 
عن العمل، مســـتعرضا مجموعة من المهارات التي يجب 
أن يمتلكها الخريـــج قبل االنطالق للحياة المهنية والتي 
تمنحهم ميزة تنافســـية وتســـاعدهم في الحصول على 

فرص العمل التي تتالئم مع امكاناتهم وقدراتهم.
وتحدثت الصحافية اسالم أبو جياب عن أسباب تفشي البطالة 
بين صفوف الخريجات، واســـتعرضت مجموعة من االحصائيات 
الصادرة عـــن وزارة العمل ولجنة الحصار فـــي غزة والتي تبين 

ارتفاع هذه النسبة بين فئة الشباب على وجه الخصوص.


