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إعالن

يعلن مكتب مراقب الش���ركات بأن ش���ركة صروح للتعمير والمقاوالت 

العامة والديكور م.خ.م والمس���جلة تحت رقم 562488890 قد تقدمت 

لنا بطلب رفع رأس مالها من مئة ألف دينار إلى مئة وعشرون ألف دينار 

بزيادة مقدارها عش���رون ألف دينار، ومن لديه اعتراض مراجعة مكتب 

مراقب الشركات خالل المدة القانونية المنصوص عليها.

مراقب الشركات

دولة فلسطين

وزارة النقل والمواصالت 

إعالن صادر عن وزارة النقل والمواصالت

بشأن تسجيل بيانات موظفي المحافظات الجنوبية )غزة(
تعلن وزارة النقل والمواصالت عن فتح باب تس���جيل أس���ماء وبيانات كافة الموظفين 

الذين كانوا على رأس عملهم حتى تاريخ 2007/6/14م، على أن يبدأ العمل بالتسجيل 

م���ن صباح يوم األحد الموافق 2017/11/12م وحت���ى نهاية دوام يوم األربعاء الموافق 

2017/11/22م.

وعليه تدعو الوزارة كل موظف إلى ضرورة الحضور شخصيًا )وتمنع باإلنابة( مبرزًا هويته 

الش���خصية إلى مقر وزارة النقل والمواصالت في غزة � الطابق الثالث � ش���ارع دمش���ق 

بجوار الطابو.

لالستفسار االتصال مع أعضاء اللجنة المكلفة التالية أسماؤهم:

oamaa-2012@htomail.com أحمد أبو عيشة جوال رقم 0599181917 البريد االلكتروني

h_abdo1973@hotmail.com هيثم عبد الغني جوال رقم 0597949064 البريد االلكتروني

ata.mfo30@yahoo.com عطية مفرح جوال رقم 0598577244 البريد االلكتروني

majeedjudeh@gmail.com عبد المجيد جودة 0594222454 البريد االلكتروني

اعـــــــالن

أنا المواط���ن / بالل محمد يحيى فروانة هوية رق���م 402179824 واخوانه قد 

تقدم���ت بطلب ترخيص بناء على األرض الواقعة بالقطعة رقم )49( قس���يمة 

رقم )32( منطقة حي المحطة والبالغ مساحتها 162م² أي مائة واثنان وستون 

متر مربع وذلك بعد تقليص الشارع رقم )47( إلى )15م( بدل )20م( وأن حدود 

األرض المذكورة اعاله كالتالي: يحدها من الش���رق/ أرض ورثة المرحوم يحيى 

فروانة ومن الغرب/ أرض عبد الكريم فروانة ومن الش���مال/ أرض ورثة المرحوم 

رمضان فروانة ومن الجنوب/ ش���ارع بع���رض )15م( فمن له أي حق أو اعتراض 

على االرض المذكورة اعاله فعلي���ه التقدم بطلب بذلك إلى بلدية خان يونس 

خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن . 

بلدية خانيونس

وحدة قلم الجمهور

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية
محكمة رام الله والبيرة الشرعية

الرقم : 1029�2017/1033 � ب  
التاريخ: 1439/2/19ه�
وفق: 2017/11/8م

إعالن تبليغ حضور صادر عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية في الدعوى أساس 
2017/1029  و2017/1030 و2017/1033

إلى المدعى عليه: سادي بهجت بكري/ من جلجليا/ ومجهول محل اإلقامة في البرازيل/ وآخر 
محل إقامة له في البالد في بيت والده في جلجليا.

يقتض���ى حض���ورك إلى محكم���ة رام الل���ه والبيرة الش���رعية وذلك يوم األح���د الواقع في 
2017/12/10م الساعة التاسعة صباحًا، للنظر في الدعوى أساس 2017/1029، وموضوعها 
"نفقة زوجة"، والدعوى أس���اس 2017/1030، وموضوعها "نفقة صغير"، والدعوى أس���اس 
2017/1033، وموضوعها "تفريق للنزاع والش���قاق"، المقامة عليك من قبِل المدعية عائشة 
عبد الرحيم عبد العزيز محمد/ وكيلتها المحامية إكرام القيس���ي، فإذا لم تحضر في الوقت 
رى الدعاوى المذكورة بحقك غيابيًا، وعليه فقد جرى 

ُ
المعين أو تعتذر أو ترسل وكيال عنك ت

تبليغك ذلك حسب األصول، تحريرا في 1439/2/19ه� وفق 2017/11/8م.

قاضي محكمة رام الله والبيرة الشرعية

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية
محكمة رام الله الشرعية الشرقية

إعالن تبليغ حضور صادر عن محكمة رام الله الشرعية الشرقية

في الدعوى أساس 2017/57
إلى المدع���ى عليهم: 1. ورد عبد الناصر علي النوابيت م���ن برقا ومجهول مكان اإلقامة في 
عّم���ان وآخر م���كان إقامة له في البالد بي���ت والده عبد الناصر علي النوابيت 2. لينا ش���اهر 
إس���ماعيل نوابيت من برقا ومجهول���ة محل اإلقامة في الواليات المتح���دة األمريكية وآخر 
محل إقامة لها في البالد في بيت والدها ش���اهر إسماعيل النوابيت في برقا 3. جهاد شاهر 
اسماعيل نوابيت من برقا ومجهول محل اإلقامة في الواليات المتحدة األمريكية وآخر محل 

إقامة له في البالد في بيت والدها شاهر إسماعيل النوابيت في برقا.
يقتضى حضوركم إلى محكمة رام الله الش���رعية الشرقية/ سلواد وذلك يوم االثنين الواقع 
في 2017/12/11م الساعة التاسعة صباحًا، للنظر في الدعوى أساس 2017/57، وموضوعها 
"فس���خ عقد زواج"، المقامة عليكم من قبل المدعي شاهر اسماعيل فرحان نوابيت بواسطة 
وكيل���ه المحامي علي ش���قيرات، فإذا لم تحضروا في الوقت المعين أو تعتذروا أو ترس���لوا 
رى الدع���وى بحقكم غيابيًا، وعليه فقد جرى تبليغكم ذلك حس���ب األصول، 

ُ
وكي���اًل عنكم ت

تحريرًا في 1439/2/19ه� وفق 2017/11/8م.

قاضي محكمة رام الله الشرعية الشرقية

Procurement Notice

Invitation to Bid 
SUBJECT : Renovation Works of Buildings (SS001- SS003- SS004) 

in  Sultan Suleiman Street

 Reference Number: ITB-2017-240

The United Nations Development Programme / Programme of 
Assistance to the Palestinian People (UNDP/PAPP) would like 
to invite interested bidders to submit their bids for the works 
under subject and fully described in the s\tatement of works in 
the bidding documents.

Pre-bid meeting will be held on 13 November 2017 at 10 a.m. 
in front of the entrance of the Post Office located in Salah 
Eddin Street – East Jerusalem.
The complete bidding documents concerning this call for 
bids can be examined and obtained free of charge from the 
following Website:

http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=42291
For queries/clarifications, please contact us via email address: 
proc3.papp@undp.org

"القدس المفتوحة" تختتم مؤتمر التراث 
الشعبي بمهرجان فني في الناصرة 

رام الله - "األي���ام": اختتمت جامعة القدس المفتوحة، 
أمس، فعاليات مؤتمرها الس���ادس للتراث الشعبي تحت 
عن���وان: "التراث الش���عبي في محافظة جني���ن والجليل: 
هوية وانتم���اء"، بمهرجان تراثي فن���ي أقيم في مدينة 

الناصرة بالداخل.
وأوصى المش���اركون، في ختام أعمال المؤتمر، بالعمل 
س لط���الب المدارس  عل���ى إيجاد منهاج فلس���طيني يدرَّ
والجامع���ات خاص بالتراث الش���عبي ألهمي���ة دوره في 
تعزيز االنتماء والهوية، على أن يقوم بإعداده أكاديميون 

متخصصون بالتراث الفلسطيني.
ودعوا إلى توفير قاعدة بيانات واضحة للمواقع األثرية 
من خالل إجراء مس���ح أثري ش���امل، وعمل مخططات أولية 
له���ا، وتوثيقها وتصويرها وأرش���فتها ضمن أرش���يف 

إلكتروني وطني مصنف ومفهرس.
وطال���ب المش���اركون بالعمل عل���ى تس���جيل المواقع 
والمبان���ي التراثي���ة ضمن الت���راث العالم���ي، لحمايتها 
من الس���رقة واله���دم والتجريف، وإقام���ة المهرجانات، 
والمعارض، والمؤتمرات التراثي���ة داخل الوطن وخارجه، 

للتعريف بالتراث ونشره.
وش���ددوا على ضرورة إنتاج األف���الم والبرامج الوثائقية 
التلفزيوني���ة واإلذاعي���ة ذات العالقة بالتراث الش���عبي 
للتعريف به، مطالبين )اليونسكو( بالمساعدة في حماية 

التراث الفلسطيني من التزوير والسرقة من االحتالل.
ودعا المشاركون إلى إقامة مجسم للقرية الفلسطينية 
التراثية، لتبقى حاضرة في الذاكرة الفلس���طينية، وإلى 
إحي���اء المهرجانات واألنش���طة المدرس���ية المتخصصة 
لتكريس األلعاب الش���عبية لدى طلب���ة المدارس، وطالبوا 
بتقديم الدعم للمؤسس���ات والجمعيات التي تعمل على 

حفظ التراث.
كم���ا دعوا ذوي االختصاص إلى إنش���اء فرق عمل تعنى 
بالتراث الشعبي الشفوي المتمثل في )الزجل والحكايات 
الش���عبية واألمثال( لتوثيقها وتأصيلها وتوظيفها في 

تعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية.
ووجه المؤتمر دع���وة ألصحاب المح���الت التجارية في 
س���وق الخواجات بالناص���رة إلى إعادة ع���رض نماذج من 
المالبس واألزياء الشعبية الفلسطينية التي كانت سائدة 

خالل القرن ال� 19، وأوائل القرن العشرين.

وكان المؤتمر عقد برعاية الرئيس محمود عباس، وتخلله 
تقديم 22 بحث���ًا وورقة عمل، خالل أربع جلس���ات علمية، 
تخللتها مناقش���ات من الحضور لتحديد أهم المشكالت 
والتحديات التي تواجه التراث الشعبي الفلسطيني بوجه 

عام، وفي محافظة جنين والجليل بوجه خاص.
وناقش الحضور س���بل مواجهة السياسات واإلجراءات 
اإلسرائيلية بهدف الحفاظ على التراث الوطني، ووسائل 
تعزيز الروابط بين مكونات الش���عب الفلسطيني للحفاظ 

على الهوية والتاريخ والتراث.
وألقى نائب رئي���س جامعة القدس المفتوحة س���مير 
النج���دي، كلمة ف���ي المهرجان الذي أقيم ف���ي الناصرة، 
 إليكم تحياِت أهلك���ْم وأخوتكْم الذين 

َ
قال فيه���ا: "أنقل

يشاِطرونكم بشائر األمل والفرح، ومشاعر األلم والمعاناة، 
ركم باألصالِة عن نفس���ي وباس���ِم جامعة القدس 

ُ
وأش���ك

 
ً
 وأس���اتذة

ً
المفتوح���ة، جامع���ة الوط���ن والمواطن، طلبة

وإداريي���ن، وعلى رأس���هم الدكتور يون���س عمرو رئيس 
م في تنظيِم 

ُ
ك

َ
ْم وتعاون

ُ
تك

َ
ثمن عاليًا مش���ارك

ُ
الجامعة، وأ

مؤتمِر التراث الشعبي الفلسطيني السادس، وإقامِة هذا 
ل لمهرجان التراث الذي أقمناه  المهرجاِن الحافل، المكمِّ

يوم أمس في محافظة جنين".
وأض���اف: ه���ذه المش���اركة إن دلت على ش���يء، فعلى 
قكم بتراِث شعبنا الفلسطيني، رمِز هويتنا 

َّ
ِتكم وتعل محبَّ

ِرنا في أرضن���ا الطيبة المباركة، ومؤكدين 
ُّ
ووجِودنا وتجذ

عل���ى وحدة ه���ذا التراث التلي���د في تعبي���ره األزلي عن 
ر في تربة هذا الوطن 

ِّ
ُهويتنا وإنسانيتنا ووجودنا المتجذ

 آالِف السنين.
ُ
منذ

 تعبيٍر ع���ن ترِاثنا 
َ

وتاب���ع: إن المهرج���ان يعبر أص���دق
ورائح���ِة أجداِدن���ا وأصال���ِة حضارِتنا، "وال يس���عني في 
���م، جامعِة 

ُ
خت���ام كلمت���ي إال أن أتوجه باس���م جامِعِتك

 والثناِء 
ْ

ة والوحدِة الوطنية، بالش���كِر الجزيل الفرِح والمحبَّ
 لكل من أس���هم في إنجاح هذا المهرجان، وأخص 

ْ
الجليل

 والفنية، الذين 
َ
 الناصرة وطواقمها اإلدارية

َ
بالذكر بلدية

بذلوا جهَد الُمس���تطيع في اإلعداد والتنظيم والمتابعة، 
 الخالقة في أسمى 

َ
اء والمشاركة

َّ
دوا روَح التعاون البن وجسَّ

 خيٍر 
َ
 العزيزة بداية

ُ
معانيها، آماًل أن تكوَن هذه المناسبة

 وأرحَب في مختلِف 
َ

 تتلوها خطوات لتعاون أشمل
ً
وخطوة

المجاالِت العلميِة والتربويِة والفنيِة".

وفد تربوي يطلع على تجربة 
فنلندا الرائدة في مجال التعليم

رام الله - "األيام": بدأ وفد وزارة التربية والتعليم العالي، 
أمس، برئاس���ة وكيل ال���وزارة بصري صالح، زي���ارة علمية 
إلى فنلن���دا، لالطالع على تجربتها الرائ���دة عالميًا بمجال 
التعليم، وبحث سبل تعزيز التعاون بين فلسطين وفنلندا، 
لالستفادة من النماذج وقصص النجاح المميزة في الحقل 

التربوي، وذلك بدعم من مؤسسة هاني القدومي.
وشارك في الزيارة سفير فلس���طين في فنلندا تيسير 
عج���وري، ومس���ؤولة التعاون ف���ي الممثلي���ة الفنلندية 
بفلس���طين ب���اوال موالن، ورئي���س مركز تطوي���ر التعليم 
المهن���ي والتقني أنور زكريا، ومدير ع���ام التعليم العام 
أيوب عليان، ومدير ع���ام العالقات الدولية والعامة نديم 

سامي، وممثلون عن وزارة الخارجية.
والتقى الوفد وزير التعليم الفنلندي؛ حيث تم التباحث 
في القضايا التربوية المش���تركة، والتأكيد على توس���يع 
آفاق الش���راكة بم���ا يضمن تقديم خدم���ات نوعية تطال 

التعليم الفلسطيني وتنفيذ برامج تطويرية متنوعة.
وتضمنت الجولة زيارة مدرس���ة تهتانكاتا الشاملة؛ إذ 
تم اللقاء بمديرها جوان ليفو، ومس���ؤولة قسم العالقات 
في مدينة هلسنكي حنا بايو كمان، ومن ثم زيارة الوكالة 

الوطني���ة للتعليم، وزي���ارة مركز كامبي، وزي���ارة جامعة 
هلس���نكي حيث تركز اللقاء على التعاون من حيث تعزيز 
التبادل الثقاف���ي وفي مجاالت البح���ث العلمي وابتعاث 

الطلبة وتدريب المعلمين قبل وأثناء الخدمة.
وأك���د صالح أهمية الزيارة التي تندرج في إطار اهتمام 
الوزارة بتعزيز التواصل التربوي الفلس���طيني الفنلندي، 
والتعرف على التجارب الملهمة بمجال التعليم وتسليط 
الضوء عل���ى التجرب���ة التربوية الفلس���طينية، الفتًا إلى 
البرامج والمشاريع التي دعمتها فنلندا على مدار سنوات 
طوال، ما أسهم في مأسسة عالقة قوية استهدفت خدمة 

المنظومة التربوية بشكل شمولي.  
وبّين أن الجولة تستهدف زيارة عدة مؤسسات تربوية 
من مدارس ومعاهد ومراكز تعليمية للتعرف على أساليب 
التعليم ومنهجيات تأهيل المعلمين وإعدادهم، وآليات 

اإلشراف التربوي وسبل دعم المعلمين.
واس���تعرض الوفد للبرلمان الفنلندي التطورات الراهنة 
على صعي���د التعليم والخطوات التطويري���ة التي تقوم 
بها ال���وزارة، وواقع انتهاكات االحت���الل المتواصلة بحق 

األطفال والطلبة والقطاع التعليمي.

"األوقاف" تبحث في األردن ترتيبات 
سفر حجاج ومعتمري فلسطين

عّم���ان - "وفا": بحث وفد من وزارة األوقاف، مع مس���ؤولي الحج والعمرة بوزارة 

األوق���اف األردنية، القوانين واألنظمة واإلجراءات المتبعة في تس���يير رحالت 

العمرة والترتيبات المتعلقة بموسم الحج

واس���تعرض وكي���ل وزارة االوقاف زياد رجوب، الذي ثّمن التس���هيالت التي 

تقدمه���ا األردن لمعتم���ري وحجاج فلس���طين، االنظمة والقواني���ن المتعلقة 

بموس���م العمرة لهذا الع���ام، والخطط والبرامج التي وضعته���ا الوزارة لخدمة 

المعتمرين والتي تنعكس ايجابيا على معتمري فلسطين.

وأكد أبو الرب أن جميع رحالت العمرة س���تتم مراقبتها من قبل مندوبين من 

الوزارة وجهات االختصاص، للتأكد من تطبيق الش���روط واالجراءات المطلوبة 

منها من الجانب األردني لتسيير قوافل المعتمرين.

وأبدى الوفد األردني استعداده لوضع كافة إمكانيات وزارة االوقاف االردنية، 

وخالصة تجربتها بمجال الحج والعمرة تحت تصرف الوفد الفلسطيني.

كما التقى الوفد س���كرتير سفارة فلسطين في عمان بسام حجاوي، وقدم له 

درعا تقديرا لدوره المتمي���ز في خدمة الحجاج والمعتمرين، ولدوره في إنجاح 

موسم الحج الماضي وتذليل كافة الصعاب أمام بعثة الحج الفلسطينية.

وفد من "النيابة" يطلع على تجربة 
السويد بالتعامل مع العنف األسري

رام الله - "األيام": شاركت نيابة حماية األسرة من العنف، في رحلة دراسية 

إلى السويد، بتنظيم من بعثة الشرطة األوروبية، وذلك في الفترة بين 6 و8 

تشرين الثاني الجاري، ممثلة برئيس نيابة حماية األسرة من العنف دارين 

صالحي���ة، وعدد م���ن وكالء النيابة، بهدف تعزيز المعرف���ة بقضايا العنف 

األسري، والعنف ضد المرأة والطفل، وكيفية التعامل معها.

والتقى المش���اركون في الزيارة س���لطة النيابة الس���ويدية والش���رطة 

الس���ويدية، والمحكمة اللوائية في ستوكهولم، وجهات أخرى كالخدمات 

االجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، وناقشوا عدة مواضيع من ضمنها 

التعاون بين النيابة والشرطة، والجهات األخرى.

وتبادلوا وجهات النظر بش���أن كيفية تقييم المخاطر، وحماية الضحايا 

المعرضين للعنف، من خالل إجراءات قس���رية وق���رارات ومبادرات أخرى، 

كما تم تخصيص بعض الجلس���ات للمقارنة بين نظم النيابة والقضاء في 

خالل مؤتمر علمي لجمعية الثقافة والفكر الحر 

غزة: بسيسو يؤكدة قدرة الشعب 
الفلسطيني على حماية إبداعاته الثقافية

وتجرب���ة الجمعية التنموية التي 

امت���دت عل���ى م���دار 25 عامًا في 

العمل األهلي والتنموي ورؤيتها 

المستقبلية خالل المؤتمر.

الثقافة  جمعية  "رفعت  وقالت: 

والفك���ر الحر خ���الل 25 عاما قيم 

التع���اون واحترام اآلخ���ر، وتبنت 

مفاهيم سيادية في إطار حقوق 

اإلنس���ان والدفاع عنها من زوايا 

مختلف���ة وعبر مش���اركة كل من 

األطفال، الش���باب، المرأة، وخالل 

ه���ذه الفت���رة جرب���ت الجمعية 

نماذج وممارس���ات عمل، متنوعة 

منه���ا م���ا ج���اء وفق م���ا تفرضه 

علميات التقدم والنمو الطبيعي، 

ومنه���ا ما جاء نتاج تراكم تجارب 

نوعية للمؤسس���ة جعلها تتفرد 

وتس���عي  التج���ارب  ه���ذا  ف���ي 

الي���وم من خالل ع���رض تجربتها  

من  المؤسسات  مع  لمش���اركتها 

أجل االستفادة منها".

باك���ورة  زق���وت  واس���تعرضت 

عمل الجمعية التي هي مؤسسة 

وطنية بامتياز خرجت العديد من 

الك���وادر الباحثي���ن والمثقفين، 

الجمعي���ة  أن  إل���ى  مش���يرة 

أس���س  عل���ى  برامجه���ا  تنف���ذ 

المش���اركة الفاعلة مع القطاعات 

المجتم���ع  م���ن  المس���تهدفة 

تربويين  وباستش���ارة  المحل���ي، 

وأصحاب خبرة في المجال الصحي 

والترب���وي  والثقافي والتعليمي، 

حيث قامت فلسفة العمل لديها 

عل���ى رؤية واضحة ضمن منظومة 

متكاملة على الصعيد االجتماعي  

والترب���وي والوطن���ي  في نس���ق 

موحد غير  منفصل.

وأك���دت أن المؤسس���ة لعب���ت 

الوع���ي  بتعزي���ز  أساس���يًا  دورًا 

الجمع���ي في المجتم���ع، "ليكون 

المس���اهمة في  ظهيرًا قويًا في 

انجاز المش���روع الوطني من خالل 

رعاي���ة الفنون واالب���داع وتعزيز 

ثقافته بالمجتم���ع، باعتباره أحد 

ط���رق النضال لتحقي���ق العدالة، 

حاضرة  االب���داع  ج���ذوة  وإبق���اء 

رغم كل المعيق���ات والمتغيرات 

التي م���ر ويمر بها مجتمعنا على 

كافة األصع���دة فقدمت نموذجا 

ش���اخصًا في القدرة العملية في 

الدور  بأهمي���ة  المدارك  توس���ع 

ال���ذي يمك���ن أن تلعب���ه الفنون 

وقدرتها في المساهمة  في إثراء 

ورفد المجتمع اإلنس���اني وخاصة 

القيم  بالعديد من  الفلس���طيني 

والمفاهيم.

وناق���ش المؤتم���ر أربعة محاور 

رئيسية، تناول االول ثالث اوراق 

بحثي���ة، تعرض���ت األول���ى ال���ى 

رس���الة ورؤية الجمعي���ة ودورها 

في عملية التغيير، فيما ناقشت 

الورق���ة الثانية الدور الذي لعبته 

الجمعي���ة ف���ي تحس���ين جودة 

البيئ���ة التعليمة بخ���ان يونس، 

الثالثة  الورق���ة  خصص���ت  فيما 

لمناقش���ة تعزيز المشهد الفني 

اس���تراتيجية  ف���ي  واهميت���ه 

جمعية الثقافة والفكر الحر.

الثان���ي  المح���ور  واس���تعرض 

م���ن المؤتم���ر م���ن خ���الل ورقة 

للجمعية  المهني  التطور  بحثية 

وال���ى أي���ن وصل���ت، وخص���ص 

الورقة  لمناقش���ة  الثالث  المحور 

البحثية "المش���اركة المجتمعية 

المحور  ج���اء  فيما  بالتخطي���ط"، 

الراب���ع واألخير لمناقش���ة تجربة 

جمعي���ة الثقافة والفكر الحر في 

الضغط والمناصرة.

جنين: طلبة مدارس يزورون 
معرض الكتاب

جني���ن - "وفا": زار وفد من الداخل الفلس���طيني، وطلبة مدارس من قرى بيت 
ق���اد ودير أبو ضعيف، وم���دارس جنين، أمس، معرض الكت���اب الثاني "جنين 
تقرأ"، ال���ذي تم افتتاحه تحت رعاية مديريتي تربي���ة جنين وقباطية ووزارة 

الثقافة، في يومه العاشر.
وقال مدير المعرض، ساري عصفور، إن الكتب تباع بسعر رمزي في المعرض، 
بهدف تش���جيع طلبة المدارس على اقتناء الكتب وقراءتها، والتمس���ك بخير 
صديق وهو الكتاب، خاصة أن المعرض يش���هد تنوعًا في الكتب ويحوي كتبًا 

لمئات دور النشر العربية.
وبّين أن هناك إقبااًل واسعًا على المعرض من قبل طلبة المدارس، ما من شأنه 

المساهمة في إحياء المشهد الثقافي.

غزة - "وفا": ق���ال وزير الثقافة، 

إن  أم���س،  بسيس���و،  إيه���اب 

الش���عب الفلس���طيني قادر على 

إبداعه  وحماية  الذاك���رة  صيانة 

بكل مفردات���ه، وأن الثقافة بكل 

مفرداته���ا اإلبداعية، هي أدوات 

مقاومة لسياسات االحتالل، الذي 

يحاول نفي التاريخ والذاكرة.

كلمته  ف���ي  بسيس���و،  وأضاف 

بالمؤتم���ر العلمي ال���ذي نظمته 

جمعي���ة الثقافة والفكر الحر في 

غزة، تحت عنوان "جمعية الثقافة 

والفك���ر الح���ر التجرب���ة والواقع 

والمستقبل": إن غزة ترسم األمل 

كل يوم أم���ام البحر والش���مس، 

ومؤتم���ر اليوم، قصة عمل ونجاح 

وتطلع نحو المستقبل، ولم نفقد 

اإلرادة يوما في مس���تقبل يعيد 

وش���عب  ألطفال  واإلرادة  االم���ل 

فلس���طين في ظل وح���دة وطنية 

هي خيارنا الوحيد.

وأشار إلى دور الثقافة الجوهري 

والمح���وري ف���ي تعزي���ز الوحدة 

الوطني���ة واس���تعادة األمل، من 

خالل دعم اإلبداع والمبدعين في 

ش���تى المجاالت وتعزيز الشركة 

مع المراكز ذات االختصاص.

وق���ال: "إننا الي���وم على اعتاب 

مرحل���ة جدي���دة، ه���ي مرحل���ة 

العم���ل  والوحدة الوطنية، لنؤكد 

أهمي���ة دور الثقاف���ة في العمل 

الوح���دوي وفي ش���تى المجاالت، 

خاصة أن االحت���الل يريد تطويق 

وعزل فلسطين عن العمق العربي 

واستمرار  واالحتالل  باالنقس���ام 

"ب���اإلرادة  وأض���اف:  الحص���ار"، 

والعم���ل نحق���ق ما يصب���و إليه 

ش���عبنا من تطلعات وم���ا نريده 

وتجسيد  واالستقالل  الحرية  في 

وعاصمتها  المس���تقلة  دولتن���ا 

القدس الشريف".

وش���دد عل���ى أهمي���ة العم���ل 

المشترك بين الوزارة والمؤسسات 

االخ���رى والمبدعي���ن والمبدعات 

وبناء مؤسس���ة استراتيجية ذات 

بعد ثقافي ووطن���ي، "لنؤكد كل 

ي���وم أن اإلرادة تصنع المعجزات 

وشعبنا قادر على صيانة الذاكرة 

وحماية ابداعه بكل مفرداته".

وتن���اول تاريخ جمعية الثقافة، 

خاصة دوره���ا الثقافي والتنموي 

والتطلع نحو المس���تقبل، مشيدا 

وبمس���يرتها  الجمعية  بتجرب���ة 

التنموي���ة، الس���يما أنه���ا م���ن 

المؤسس���ات التي قدمت نموذجا 

مميزا في تعزيز وترسيخ الهوية 

الفلسطينية.

من جهتها، اس���تعرضت مدير 

عام الجمعية مريم زقوت، مسيرة 

بلدية دورا و"تربية جنوب الخليل" 
تطلقان حملة توعية بيئية

الخليل - "األيام": أطلقت بلدية دورا وقس���م الصحة في مديرية تربية جنوب 

الخليل أمس حملة نظافة بعنوان "وطني نظيف" في المدينة.

وش���ارك في هذه الحملة رئيس البلدي���ة الدكتور نعمان عمرو ومحمد أحمد، 

ونس���رين ع���وده، وحنين دودين م���ن المجلس البلدي، ورئيس قس���م الصحة 

المدرسية عيادة أبو لبن وموظفون وطلبة ومعلمون ومتطوعون من المواطنين.

وج���رى خالل الحملة بحس���ب بيان صدر ع���ن البلدية، أم���س، القيام بأعمال 

تنظيف للمدارس والمناطق المجاورة لها، كما قاموا بتنظيف وس���ط المدينة 

بتعاون مع موظفي قسم الصحة في البلدية.

وش���ملت الحملة رس���م جداريات تحمل ش���عاَر ومعنى وطن���ي نظيف، قام 

برسمها مشرف الفنون في التربية، وعدد من معلمي الفنون.

ونوه د. عمرو إلى أن طواقم البلدية وعمالها وآلياتها يقومون بأعمال النظافة 

الالزم���ة في كافة مرافق المدينة، وبش���كل يومي، ولك���ن البلدية دعمت هذه 

الحمل���ة وتعمل عل���ى إنجاحها من خالل توفي���ر أدوات التنظيف وكل ما يلزم 

الحمل���ة، لنغرس ف���ي آذان الجميع كلمة وطني نظيف وحت���ى تصبح النظافة 

ثقافة.

وشدد عمرو على أن نظافة المدينة مرهونة بتعاون جميع السكان من الطلبة 

والمواطنين ولجان األحياء بالتعاون مع بلدية دورا وموظفيها للرقي بالمدينة، 

وللمكان���ة التي تليق بها وبحضارتها، لكي تبقى دورا نظيفة وجميلة وخضراء 

على الدوام.

فلسطين والس���ويد، التي أظهرت 

أنه رغ���م وجود اختالف���ات كبيرة، 

يوجد تشابه كبير.

وقال���ت "النيابة"، ف���ي بيان لها، 

أمس: تعتبر الرحلة الدراسية التي 

نظمتها البعثة بالتعاون مع سلطة 

النياب���ة واإلدارة الوطنية للمحاكم 

ف���ي الس���ويد ج���زءًا م���ن الدع���م 

المس���تمر للوح���دات الرئيس���ية، 

ولموظفي مؤسسات قطاع العدالة 

الجنائي���ة، ولتعزي���ز التعاون بين 

النيابة والشرطة.

جانب من الزيارة.


