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دائرة تسجيل أراضي نابلس 

رقم الملف: 4345/ج/2017 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

رقم الملف: 4356/ج/2017 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

رقم الملف: 4349/ج/2017 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

رقم الملف: 410/ق/2017 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

رقم الملف: 4358/ج/2017 

دائرة األراضي في سلطة األراضي رام اهللا 

رقم الملف: 3204/ج/2017 

دائرة األراضي في سلطة األراضي رام اهللا 

رقم الملف: 3228/ج/2017  اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد باسم مصطفى سعيد بلوط بصفتي 
وكيل دوري بموجب الوكالة الدورية رقم 1541/2017/167 عدل طوباس بتاريخ 2017/10/9 وذلك 

بمعاملة بيع على القطعة رقم 21 من الحوض رقم 55 من اراضي طلوزة. 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ 

نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
المالك: زهير سليمان هويمل ماضي 
الوكيل: باسم مصطفى سعيد بلوط 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد بشار محمد وليد عبد الرزاق استيتية 
بصفتــي وكيــل خــاص بموجب الوكالــة الخاصة رقم ســجل 1795/صفحة 30/2017 ســفارة دولة 
فلســطين - عمان بتاريخ 2017/9/12 والخاصة الصادرة عن االمارات العربية المتحدة تصديق عدل 
رقــم 2017/2203 بتاريــخ 2017/10/9 وذلك بمعاملة بيع على القطعــة رقم 32 من الحوض رقم 

24061 من اراضي نابلس. 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ 

نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
المالك: (روحي ورامي وهبة وهدى) ابناء «محمد ناجي» محمود الفالح 

الوكيل: بشار محمد وليد عبد الرزاق استيتية 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي نابلس الســيد عميد حمدي محمد كوني بصفتي 
وكيل دوري بموجب الوكالة الدورية رقم 13002/2017/1685 عدل نابلس بتاريخ 2017/8/28 وذلك 

بمعاملة بيع على القطعة رقم 188 من الحوض رقم 24060 من اراضي نابلس. 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ 

نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
المالك: محمد حافظ عبد الكريم حافظ عاشور 

الوكيل: عميد حمدي محمد كوني 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي نابلس الســيد جمــان مازن محمد العبوة بصفتي 
وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم سجل 1804/صفحة 2017/28 سفارة دولة فلسطين - عمان 
بتاريخ 2017/9/27 معاملة بيع على القطعة الضريبية رقم 24044 من القسيمة رقم 36 من اراضي 

نابلس سجل 49 صفحة 4. 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه 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): مازن محمد امين العبوة 

الوكيل: جمان مازن محمد العبوة 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد نجالء ظاهر اسعد تركمان بصفتي وكيل 
دوري بموجــب الوكالة الدورية رقم 1816/2013/114 عدل طوباس بتاريخ 2013/9/1 والمعطوفة 
علــى الوكالة الخاصة رقم 1249/2013/111 عدل طوبــاس بتاريخ 2013/6/13 وذلك بمعاملة بيع 

على القطعة رقم 21 من الحوض رقم 55 من اراضي طلوزة. 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ 

نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
المالك: مهند جميل احمد دراغمة، احمد مسعود هويمل ابو ماضي 

الوكيل: احمد مسعود هويمل ابو ماضي، نجالء ظاهر اسعد تركمان 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

دائرة األراضي في سلطة األراضي رام اهللا 
رقم الملف: 3204/ج/2017 

اعالن صادر عن دائرة األراضي / رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي رام اهللا السيد محمد رأفت عطا قرط وذلك بصفته 
وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 2017/20233 تاريخ 2017/10/16 الصادرة من كاتب عدل 
رام اهللا وذلك بمعاملة بيع القطعة 137 حوض رقم 1 من اراضي بيتونيا فمن له اعتراض على ذلك 
عليــه التقــدم باعتراض الى دائرة االراضي في رام اهللا خالل فترة عشــرة أيام من تاريخ نشــر هذا 

االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفق القانون. 
اسم الموكل (المالك): شفيقة رشاد محمد قرط 

اسم الوكيل: محمد رأفت عطا قرط 

دائرة األراضي رام اهللا 

اعالن صادر عن دائرة األراضي / رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي رام اهللا السيدة رندة خميس محمد حمد وذلك بصفته 
وكيــال عاما بموجب الوكالة العامة رقم 2015/14947 تاريخ 2015/8/9 الصادرة من كاتب عدل رام 
اهللا وذلك بمعاملة بيع القطعة 24 حوض رقم 9 من اراضي رمون فمن له اعتراض على ذلك عليه 
التقدم باعتراض الى دائرة األراضي في رام اهللا خالل فترة عشــرة أيام من تاريخ نشــر هذا االعالن 

وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفق القانون. 
اسم الموكل (المالك): حسن عبد الجليل عمر كحلة 

اسم الوكيل: رندة خميس محمد حمد 

دائرة األراضي رام اهللا 

10/16 د 10/16 د

10/16 د

10/16 د

10/16 د

10/16 د

10/16 د

فقد هوية
أعلن أنا تســنيم تيســير رجب بيوض التميمي عــن فقد بطاقة الهوية الشــخصية التي تحمل الرقم 

854872710 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
بيتا الفوقا / أعلن أنا فراس مطلق فوزي دويكات عن فقد بطاقة الهوية الشخصية التي تحمل الرقم 

853413805 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
يطا / أعلن أنا خليل محمد خليل محمد عن فقد بطاقة الهوية الشخصية التي تحمل الرقم 411148133 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد جواز سفر أردني 
الخليــل / أعلــن أنا فريال صالح داود عمرو عن فقد جواز ســفر أردنــي أجهل رقمه، الرجاء ممن يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
أعلــن أنــا اكرم عبد العزيز عبد الكريم شــراونة عن فقد بطاقة الهوية الشــخصية التي تحمل الرقم 

854562881 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
طوباس / أعلن أنا خالد جمال حمدان دراغمة عن فقد بطاقة الهوية الشخصية التي أجهل رقمها، الرجاء 

ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

تنويه
الخليل / نشر أمس اعالن فقد هوية للمواطن عيسى محمد شحادة احمد الحوامدة والصحيح هو عيسى 

محمد شحادة حوامدة هوية رقم 990551970 لذا اقتضى التنويه. 

د  10/16
   دولــة فلسطيــن

وزارة المالية والتخطيط 

االدارة العامة لضريبة االمالك 

الرقم: 2017/107 

اعالن صادر عن ضريبة امالك الخليل 
يعلــن الطــالع العموم بأنه تقدم الى مكتب ضريبة امالك الخليل الســيد امجد محمد رشــيد شــاكر 
القواســمة مــن الخليل هوية رقــم (996968103) وذلك بصفته وكيل عــام بموجب الوكالة العامة 
الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في االردن وتحمل الرقم سجل (1810) صفحة (2017/9) بتاريخ 
(2017/10/10) فــي الحــوض رقم (34403) القطعة رقم (31) مــن اراضي الخيل / واد القناة وذلك 

من اجل البيع. 
فمــن لــه اعتراض عليه التقدم باعتراضه الى دائــرة امالك الخليل مدة اقصاها (15 يوما) من تاريخ 

نشر هذا االعالن. 
المشتري: شاكر محمد رشيد شاكر قواسمة 

اسم الموكلين: سعدي سعيد عبد اهللا القواسمي 
اسم الوكيل: امجد محمد رشيد شاكر القواسمة 

اسم المالك: سعدي سعيد خليل القواسمة 

مدير دائرة ضريبة امالك الخليل 

دددددددددددددددددددددددد

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن

10/16 دالسلطة القضائية

10/16 د

محكمة بداية الخليل 

الرقم: م.ب.أ.د 2015/83 

دائرة تنفيذ الخليل 

الرقم: 2017/2604 

تبليغ بالنشر  الئحة دعوى وموعد جلسة  في الدعوى 
الحقوقية رقم 2015/83 

الى المدعى عليه: احمد محمود سعيد ابو عفيفة - الخليل - مخيم العروب. 
يقتضي حضورك الى محكمة بداية الخليل الموقرة في يوم االحد 2017/12/10 في الدعوى الحقوقية 
التي تحمل الرقم 2015/83، والتي اقامها ضدك المدعية (شركة كهرباء محافظة القدس - بيت لحم) 
بواسطة وكيلها المحامي جمال شديد والتي موضوعها (المطالبة بمبالغ مستحقة لقاء االنتفاع و/او 

استهالك الطاقة الكهربائية بقيمة (55055) شيكل. 
وبناء على القرار الصادر في جلسة 2017/10/12 تقرر تبليغك الئحة الدعوى وموعد الجلسة وعمال 
بأحكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 يتوجب عليك 
الحضور في الموعد المحدد او ارسال محام عنك وذلك من تاريخ تبلغك هذا االعالن بواسطة النشر 
في احدى الصحف المحلية ويمكنك استالم نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم محكمة بداية 
الخليل وكذلك يتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل المدة القانونية من تاريخ تبلغك هذا االعالن 

بواسطة النشر في احدى الصحف المحلية وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريا. 

رئيس قلم محكمة بداية الخليل 
جواد شاهين 

ورقة اخطار تنفيذي صادرة عن دائرة تنفيذ الخليل 
في القضية التنفيذية 2017/2604 

الى المحكوم عليهما: 
1 -ساري سمير رشدي جندب من سلفيت - هوية رقم (852537414) 

2 - حسام حسين محمد الكركي من الخليل- هوية رقم (902592278) 
ومجهولي محل االقامة حاليا. 

ليكــن معلومــا لديكما انــه وبموجب المــادة (10) من قانون التنفيذ الفلســطيني قد تقــرر وبتاريخ 
(2017/9/17) اشعاركما انه وبتاريخ (2017/7/4) قام المحكوم له: فراس فضل عبد السميع اعبيدو 
- الخليل بواسطة وكيله المحامي سائد العويوي بطرح السند التنفيذي وهو عبارة عن شيك عدد (1) 
بقيمة (5000) شــيكال ويحمل الرقم (30400038) ومســتحق االداء في (2017/1/2) وهو مســحوب 

على بنك القدس حيث سجلت لدينا تحت رقم (2017/2604) تنفيذ الخليل. 
لــذا يتوجــب عليكما مراجعــة دائرة تنفيذ الخليل او مــن تنيبونه عنكما في ظرف اســبوعين اعتبارا 
من تاريخ نشــر هذا االخطار وبخالف ذلك ســتقوم دائرة التنفيذ باتخاذ االجراءات القانونية الالزمة 

بحقكما حسب األصول. 

مأمور تنفيذ الخليل 
غسان البكري 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

10/16 د
حقوق رقم 2015/315 

مذكرة دعوى  صادرة عن محكمة بداية نابلس بالقضية 
المدنية رقم 2015/315 

الى المدعى عليه: وليد خالد احمد شيخ ياسين ومجهول محل االقامة حاليا. 
عمال بقرار محكمة بداية نابلس بالدعوى الحقوقية رقم 2015/315 فقد تقرر تبليغك انه يقتضي 
حضورك الى هذه المحكمة بتاريخ 2017/11/9 الســاعة الثامنة والنصف صباحا للنظر في الدعوى 
التي اقامها عليك (محمد عادل طاهر نمر شحروري وعصمت محمد عادل طاهر شحروري) بواسطة 
وكيلهم المحامي ناصر حجاوي و/او عدلي العفوري وموضوعها مطالبة بمبلغ 64500 شيكل ويمكنك 
الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى. وعمال بأحكام المادة 62 من قانون أصول 
المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فانه يقتضي عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ تبليغكم بالنشر واذا لم تحضر أو ترسل وكيال عنك تجري محاكمتك حضوريا. 

رئيس قلم حقوق محكمة بداية نابلس 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

10/16 د
محكمة بداية نابلس 

دائرة التنفيذ - الرقم: 2017/3539 

ورقة اخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس 
بالدعوى التنفيذية رقم 2017/3539 

الى المحكوم عليهما: ثائر حازم محمد دواس نابلس طلوزة وســط البلد قرب ســوبر ماركت فراس 
ومجهولين محل االقامة حاليا. 

يجــب عليــك أن تؤدي في ظرف أســبوعين اعتبارا من تاريخ تبلغك ورقــة االخبار التنفيذي هذه في 
هــذا العــدد بالقــرار المنفذ الصادر فــي القضية التنفيذية رقــم 2017/3539 دائــرة تنفيذ نابلس 
وموضوعهــا مطالبــة بمبلــغ 2001 دوالر وذلك بموجــب كمبيالة لصالح المحكوم له شــركة االبداع 
للتمويــل متناهي الصغــر / رام اهللا واذا انقضت هذه المدة فســتضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم 

حسب األصول والقانون بحقك. 

مأمور التنفيذ 

د  10/16
   دولــة فلسطيــن

ديوان قاضي القضاة 

 محكمة نابلس الشرعية القضايا 

الرقم: 2017/1325 

اعالن تبليغ حضور صادر عن محكمة نابلس الشرعية 
القضايا  في الدعوى أساس 2017/1325 

الــى المدعــي عليه: عالء منيــر عبد اهللا حنون / من مخيم بالطة ونزيل حاليا في ســجن مجدو لدى 
االحتالل االسرائيلي واخر محل اقامة له في مخيم بالطة قرب باب الحارة. 

يقتضي حضورك الى محكمة نابلس الشرعية / القضايا يوم الخميس 2017/10/16 الساعة التاسعة 
صباحا، للنظر في الدعوى اســاس 2017/1325، وموضوعها «مهر مؤجل»، المقامة عليك من قبل 
المدعية - نيفين خالد صابر «شيخ قاسم» / من نابلس وسكانها، فاذا لم تحضر او تعتذر او ترسل 
وكيــال عنك تــرى الدعوى بحقه غيابيا، وعليــه فقد جرى تبليغكم ذلك حســب األصول، تحريرا في 

1439/1/26هـ وفق 2017/11/16. 

قاضي محكمة نابلس الشرعية القضايا 

ددددددددددددددددددددددددد

فقد هوية
طولكــرم –     أعلــن أنا  رشــا محمود عايش مبروك  عن فقدان هويتي الشــخصية التي اجهل رقمها ، 

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

«القدس المفتوحة» تختتم مشاركتها في 
الملتقى الدولي للتعليم والقيم بتركيا

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- اختتمــت جامعــة 
القــدس المفتوحــة، أمــس، مشــاركتها في 
الملتقــى الدولي للتعليم والقيــم الذي عقد 
بمدينة بودروم التركية على مدار أربعة أيام 
بتنظيم من جامعة مرسين التركية وبمشاركة 
(400) مشــارك مــن ثمانــي دول مــن بينها 
فلسطين بمشاركة جامعة القدس المفتوحة، 

وهي الوحيدة من الوطن العربي.
ومثل الجامعة في الملتقى مدير مركز التعليم 
المستمر وخدمة المجتمع محمود حوامدة، الذي 
ألقى كلمة تناولت واقع التعليم في فلسطين، 
ودور الحكومة التركية في دعم شــعبنا لنيل 

حقوقه المشروعة.
وقدم حوامدة عرضاً عن دور التعليم المفتوح 
في تعزيز القيم في فلســطين، ودور جامعة 
القدس المفتوحة فــي تعزيز القيم الوطنية 
والعدالة االجتماعية والمســؤولية المجتمعية 

وقيم العمل التطوعي.
وناقــش الملتقى أهمية التعليــم في تعزيز 
القيــم ومــن أبرزها قيــم االنتمــاء الوطني، 
والمواطنة الصالحة، وضرورة أن تركز المناهج 
الدراسية على تعزيز هذه القيم، وخاصة في 
مرحلة ما قبل المدرسة والمرحلة األساسية.

وأوصى المشاركون بضرورة أن يكون التقرير 
الختامــي للملتقى بثالث لغــات: اإلنجليزية، 
والتركية، والعربية، وأن تتولى جامعة القدس 
المفتوحــة ترجمة التقرير إلى اللغة العربية، 
وتعميمه على المؤسسات العربية ذات العالقة.

وعلى هامش المؤتمــر، التقى حوامدة عددا 
مــن ممثلــي الوفود المشــاركة، مــن بينهم 
مديرة التعليم اإللكتروني في جامعة جورجيا 
التقنية، فعرض لها واقع المســتوى المتقدم 
لجامعة القدس المفتوحة في استخدام تقنيات 
التعليم اإللكتروني في خدمة التعليم المدمج.

مشاركون في المنتدى.

رئيس مجلس األمة الكويتي يطالب بتحول االتحاد البرلماني الدولي إلى سلطة أخالقية
ســان بطرســبورغ- وفا- أكد رئيس مجلس األمة 
الكويتي مــرزوق علي الغانم، ضــرورة أن يتحول 
االتحــاد البرلماني الدولي إلى ســلطة أخالقية لها 
حق االنتقاد المباشــر، والتنبيــه والتحذير واإلنذار 

والتجميد إزاء كل من ال يلتزم بمبادئ االتحاد.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الغانم أمس أمام الجمعية 
العامة لالتحاد البرلماني الدولي في مؤتمره الـ137 
المنعقــد فــي مدينة ســان بطرســبورغ بروســيا 

االتحادية.
وقــال الغانم «نحن نتفهم إيمــان البعض ورغبته 
بعدم تحويل االتحاد البرلماني الدولي الى محكمة، 
لكننــي ال أتفهم في المقابــل أن يكون البديل هو 

تحولنا الى منتدى للكالم والفضفضة والتنظير.
وتســاءل الغانم: أليس هناك طريق ثالث؟  مشددا 
على أهمية ان يتحول االتحاد الى ســلطة أخالقية 
لها حق اتخاذ اإلجراءات المختلفة إزاء كل برلمان ال 
يلتزم بالمبادئ التي نص عليها النظام األساســي 

لالتحاد.
وقال: نحــن ال نطالب باتخاذ إجراءات انفعالية، بل 
نطالب بممارسة سلطتنا األخالقية، إزاء ملف صارخ 

وواضح وقديم ومزمن، اتفقت كل قرارات الشرعية 
الدوليــة علــى أنه يمثل انتهــاكا واضحــا لمبادئها 

اإلنسانية الجامعة .
وضــرب الغانــم مثاال على الخروقــات التي ترتكب 
بحــق النظــام األساســي لالتحــاد وميثــاق األمم 
المتحدة، بممارسات سلطات االحتالل بحق الشعب 
الفلســطيني،  قائال «أن تحتل أراضي ليســت لك، 
وتمــارس االســتيطان فــي مــدن وقــرى مملوكة 
لغيرك، وأن تمارس القتل واالغتصاب ضد شــعب 
أعــزل طيلة 70 عامــا، وأن تمنع أصحــاب الديانات 
األخرى من ممارســة شــعائرهم في مقدساتهم، 
هذه ليســت قضايا ملتبســة ومحل خالف، بل هي 
ممارسات شديدة الوضوح، وتنطوي على قدر كبير 

من التوحش».
وأضاف «أتحدث عن كيان يقوم في عصر الفضاءات 
المفتوحة ببناء جدار عازل، جدار عالٍ من اإلسمنت 
والخرســانة، أي جنــون هــذا؟ هل يوجــد عاقل أو 
ســوي في العالم اآلن يفكر ببناء األســوار والقالع 

والحصون؟ في أي عصر يعيش هذا الكيان؟».
وجدد الغانــم في ختام كلمته، الدعوة الى ضرورة 

ممارسة كل أنواع الضغط السياسي واألخالقي على 
الكنيست اإلســرائيلي، والى تفعيل سلطة االتحاد 
البرلماني الدولي ككيان يضم ممثلي شعوب العالم 
المتطلعــة الى الحريــة والكرامة والعــدل، التخاذ 
اإلجــراءات التي تحفظ لهذا االتحاد هيبته وعدالته 

وسمعته وتحافظ على مبادئه .
وتطرق الغانم في كلمته إلى المأســاة اإلنســانية 
لمســلمي الروهينغا التي وصفها بـ «الكارثة التي 
جســدت المثــال الصارخ لرفض اآلخــر، لمجرد أنه 

مختلف عرقيا أو دينيا أو ثقافيا.
وقال: رغم النداءات واالستنكارات المتتالية من قبل 
األمم المتحدة والمجتمع الدولي، ال تزال تلك األزمة 

تتصاعد والعالم يتفرج.
وأضــاف الغانم: «رغم كل شــيء فنحــن مدينون 
بالشــكر ألعضاء االتحاد علــى الموقف الرائع الذي 
اتخذوه أمس، بالتصويت بشكل كاسح للبند الطارئ 
المتعلــق بالروهينغا «.وكان البند الطارئ المتعلق 
بالروهينغا الذي قدمه البرلمان الكويتي وبرلمانات 
دول أخرى، حصل على أغلبية ســاحقة من أصوات 

أعضاء االتحاد وأدرج على جدول أعمال المؤتمر.

«العربية األمريكية» تستضيف مؤتمر جنين للسلم األهلي وتستقبل نقيب المحامين في الداخل 
جنين- الحياة الجديدة- استضافت الجامعة العربية 
األمريكية مؤتمر جنين السلم األهلي الذي نظمته 
مؤسسة السلم األهلي لتعزيز الثقافة المجتمعية، 
وتنــاول العديــد مــن المواضيع التي تعزز الســلم 
األهلــي، كالحــوار واألمــن االجتماعي والتســامح 
والمواطنة والشــراكة والعدالة والمساواة واحترام 
اآلخر، بمشــاركة مجموعة من ممثلي المؤسسات 
الرســمية والشــعبية، ومديريات التربية والتعليم 

والجامعات ومجموعة من طلبة الجامعة.
وجاء المؤتمر اســتكماال لوثيقة السلم األهلي في 
محافظة جنين التي صدرت في عام 2016، وشكلت 
إجماعا من قبل الجهات الرسمية الممثلة بمحافظة 
جنين، والقوى السياسية والمجلس األعلى للعشائر، 
واالتحاد العام للمرأة الفلسطينية والهيئات المحلية 
والجامعــة العربية األمريكية، وبرنامج مســتقبلنا 
والمثقفين والشباب، لتعزيز وترسيخ السلم األهلي 

واألمن االجتماعي والوحدة الوطنية.
وافتتــح المؤتمــر الــذي أدار عرافته أســتاذ العلوم 
السياسية في الجامعة د. أيمن يوسف، نائب رئيس 
الجامعة لشــؤون التدريــب د. نظام ذيــاب، مؤكدا 
أن الجامعــة منصة رائدة لطــرح األفكار والقضايا 
المجتمعية، تســعى دائما للتواصل مع مؤسســات 
المجتمع المدنــي لتنظيم واســتضافة المؤتمرات 

وورش العمل التوعوية والتثقيفية. 
 وأوضــح ذياب أن الجامعة بطلبتها وأعضاء هيئتها 
التدريســية واإلدارية الذين جاءوا من مختلف مدن 
وقــرى ومخيمات فلســطين التاريخيــة، ومن عدة 
ثقافــات وديانــات هم نمــوذج للعيش المشــترك 

والتفاعل البناء والتواصل الرائع الذي يعكس مدى 
ثقافــة ووعي المجتمع الفلســطيني، ونبذه للعنف 
واختيــار الحــوار مبــدأ ثابتا لعرض وجهــات النظر 

وتبادل األفكار وحل الخالفات.
وأكــد مســاعد محافظ جنيــن أ. منصور الســعدي 
أهمية ترســيخ وتعزيز الســلم األهلــي بين جميع 
أطيــاف المجتمــع، وذلك بالتنســيق المســتمر مع 
األجهزة األمنية والمؤسسات الفاعلة ورجال العشائر 
واإلصالح، وقال: «إن قيم التسامح والحوار هي جزء 

أصيل من عائالت وأبناء فلسطين».
وأوضح جمال الشاتي في كلمة اللجنة التحضيرية 
للمؤتمــر أهميــة المحافظــة على الســلم األهلي 
السائد في المجتمع الفلسطيني، وتعزيزه وتنشئة 
أجيالنا على قداسة الحوار والتسامح واحترام اآلخر 
ونبذ العنف المجتمعي وترسيخ القيم الحسنة الن 
المجتمع ينهض ويتقدم بما يمتلك شــبابه ورجاله 

ونساؤه وشيوخه من قيم مثلى.
أما في كلمة منســق المؤتمر األستاذ رمزي فياض 
فقد ركــز على أهمية تقييم الوضع الفلســطيني 
والوقوف على أي مشكلة تحدث، وعدم إخفاء بعض 
الجوانب التي يستخدم فيها العنف في مجتمعنا بل 
دراستها ووضع الحلول المناسبة ومن اجل أن نحيا 

في مجتمع يسوده األمن األمان والسلم األهلي.
وفي سياق آخر، استقبل رئيس الجامعة العربية د. 
علي زيدان أبو زهري وبحضور عضو مجلس أمناء 
الجامعة السيد وليد العفيفي، نقيب المحامين في 
الداخل الفلسطيني في لواء الشمال أ. خالد الزعبي، 
والــذي زار الجامعة للتعرف عليهــا، واالطالع على 

إنجازاتها.
ورافــق نقيب المحامين خالل زيارته، المحامي من 
الداخل الفلســطيني أ.خالد الزعبي، ومدير جمعية 

الناصرة للثقافة والسياحة األستاذ طارق شحادة.
وقــدم أبــو زهري شــرحا مفصــال للضيــف حول 
آليات تطوير البرامــج األكاديمية الحالية والخطط 
المستقبلية الســتحداث البرامج الجديدة بناء على 
دراســات وافية للســوق المحلي والعالمي ومعرفة 
احتياجاتــه من الكفــاءات، كما تحدث عن تشــجيع 
البحث العلمي والمشــاركات البحثيــة في المجالت 
المحكمة عالميا، والشــراكات الدولية مع الجامعات 
العربية والعالمية وتبادل الخبرات وأعضاء الهيئات 
التدريســية والزيارات الطالبيــة العلمية للجامعات 
األخــرى، والمشــاركات فــي المؤتمــرات العلميــة 
المتخصصة، والمسابقات العالمية، وأكد أن الجامعة 
العربية األمريكية قفــزت خطوة هامة لألمام بعد 
أن حصلــت مؤخرا على اعتماد أول برنامج دكتوراة 
في إدارة األعمال في فلسطين بالشراكة مع جامعة 

انديانا في بنسلفانيا األميركية.
وبــدوره، أكــد الزعبي أن الجامعة تحظى بســمعة 
أكاديمية طيبة على المستوى الوطني واإلقليمي، 
وقال: «كل إنســان فلســطيني يفخر بهذا الصرح 
العلمــي العظيــم وبما حققــه من إنجــازات خالل 
ســنوات قليلة هي عمر الجامعة لتصبح إحدى أهم 
الجامعات الفلسطينية التي تتبنى التدريس الحديث 
الذي يضاهي الجامعات العالمية، وأضاف أن سوق 
العمل في الداخل الفلسطيني يشهد لتميز خريجي 

الجامعة العربية األمريكية وكفاءتهم.

«الفلسطيني لقضايا السالم» ينظم 
تدريبين حول أدوات المساءلة المجتمعية

رام اهللا- الحياة الجديدة- نظم المركز الفلسطيني 
لقضايا السالم والديمقراطية تدريبين حول أدوات 
المســاءلة المجتمعية واليات استخدامها في عمل 
الهيئــات المحلية، وذلك فــي قاعة مجلس قروي 
قــراوه بنــي زيد ومجلــس قروي كفــر نعمة في 
محافظة رام اهللا. جاء ذلك ضمن مشروع المساءلة 

المجتمعيــة بين الهيئــات المحلية والمؤسســات 
والمواطنين، وبدعم من برنامج اإلصالح في قطاع 
الحكم المحلي LGRP في مؤسســة GIZ، شارك 
فيها ممثلو الهيئة المحلية والعاملون والمؤسسات 
المجتمعية والنساء والشباب وعدد من الشخصيات 

االعتبارية في الموقعين.


