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دائرة تسجيل أراضي طولكرم

رقم المعاملة 1384 / ج/   2017

 اعالن صادر عن دائرة أراضي رام اهللا
يعلن العموم أنه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي اهللا  محمد عبد اهللا عبد الحميد يونس بواســطة 
الوكيل الدوري ربحي محمد عبد اهللا قدادحة بموجب الوكالة الدورية رقم 2009/3022م والمعطوفة 
علــى الوكالة العامة رقم 2008/4431 بتاريــخ 2008/4/16م وذلك بمعاملة بيع قطعة االرض رقم 
(70) من الحوض رقم (10) القبلي من اراضي قرية عطارة قضاء رام اهللا فمن له أي اعتراض على 
ذلك عليه التقدم الى دائرة تسجيل أراضي رام اهللا خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا االعالن 

وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب االصول والقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل (المالك)  

ربحي محمد عبد اهللا قدادحة محمد عبد اهللا عبد الحميد يونس  

 دائرة تسجيل أراضي رام اهللا

 إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
 يعلن للعموم انه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم أنا تيسير رجا عبد اهللا أبو عيسى بوكالتي 

الدورية رقم 2016/8521 عدل طولكرم 
التمام معاملة بيع رقم 2017/1401 

رقم القطعة رقم الحوض   اسم البلد  
86   8680 دير الغصون  

 ومن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم خالل فترة عشرة 
أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل  اسم الموكل(المالك)  
تيسير رجا عبد اهللا أبو عيسى وكيل دوري  رامي جميل محمد بدران   

    دائرة تسجيل أراضي طولكرم  

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
 يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي طولكرم السيد : اياد عبد الرحمن  محمود الحاج قاسم 
وذلك بصفته وكيال بموجب الوكالة الخاصة رقم سجل 1777 صفحة 2017/37   بتاريخ 2017/8/10  

الصادرة عن سفارة فلسطين في عمان .  
رقم القطعة رقم الحوض     اسم البلد  

26   8182 طولكرم   
 فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة تسجيل أراضي طولكرم خالل فترة عشرة 

أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم  الموكل  (المالك) :   إبراهيم يوسف حمدان غنيمة  .  

اسم الوكيل: اياد عبد الرحمن  محمود الحاج قاسم  .   

    دائرة تسجيل أراضي طولكرم  

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
 يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي طولكرم السيد :  بيسان وضاح فريز زقزوق  بوكالتي 

الخاصة  رقم 2017/4573 بتاريخ 2017/7/23 الصادرة عن كاتب عدل طولكرم .  
رقم القطعة رقم الحوض     اسم البلد  

14    8526  عنبتا   
 فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة تسجيل أراضي طولكرم خالل فترة عشرة 

أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم   (المالك) :  ابراهيم سعيد ابراهيم حنون .     

اسم الوكيل:   بيسان وضاح فريز زقزوق . 

    دائرة تسجيل أراضي طولكرم  

11/18 د

11/18 د

11/18 د

فقد هوية11/18 د
طولكرم –   عتيل-   أعلن أنا محمد موسى صالح كايد عن فقدان هويتي الشخصية التي تحمل الرقم  

:  411987209   الرجاء ممن يجدها ان يسلمها الى اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر . 

فقد هوية
   اعلن انا مراد حسن عثمان صالح عن فقد بطاقتي الشخصية التي تحمل الرقم 411988926 الرجاء 

ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

11/18 د
   دولــة فلسطيــن

وزارة المالية والتخطيط

اإلدارة العامة لضريبة االمالك

إعالن صادر عن ضريبة أمالك الخليل
الرقم: 2017/128

يعلن الطالع العموم بأنه تقدم إلى مكتب ضريبة أمالك الخليل الســيد حامد محمد عبد اهللا شــروف 
مــن نوبــا هوية رقــم 987037199 وذلك بصفته وكيــال عاما بموجب الوكالة العامــة الصادرة عن 
سفارة دولة فلسطين في االردن وتحمل الرقم سجل 1820 صفحة 2017/32 بتاريخ 2017/11/2:

- في الحوض رقم: 3  ، القطعة رقم: 286.
- من أراضي: نوبا/ باطن الحربي.

- وذلك من اجل البيع.
- المشتري:ياسر محمد عبد المحسن دبابسة. 

- اسم الموكل: احمد محمد اسماعيل الشروف بصفته وكيال عاما عن الموكلين: علي محمد اسماعيل 
الشروف، شرف الدين محمد اسماعيل الشروف، ناصر محمد اسماعيل الشروف، رجاء محمد اسماعيل 

الشروف، حياة محمد اسماعيل الشروف، وسليمان محمد اسماعيل الشروف.
- اسم الوكيل: حامد محمد عبد اهللا شروف.

- اسم المالك: محمد اسماعيل عبد اهللا الشروف باإلضافة للورثة.
- المساحة المباعة: حسب الوكالة.

فمــن لــه اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلــى دائرة أمالك الخليل خالل مــدة أقصاها 15 يوما من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن.

مدير دائرة ضريبة أمالك الخليل 

11/18 د
   دولــة فلسطيــن

ديوان قاضي القضاة/المحاكم الشرعية

 محكمة جنين الشرعية الجنوبية

 اعالن تبليغ طالق رجعي اول بعد الدخول صادر عن 
محكمة جنين الشرعية الجنوبية

الى المبلغ اليها/باسمه احمد مصطفى زعبي من اربد وسكانها
ابلغك ان زوجك الداخل بك بصحيح العقد الشــرعي/بهاء حســين مصطفى زعبي من الفندقومية 
وســكانها هويــة رقــم 918789306 بموجب وثيقة عقــد الزواج رقم 70532 الصــادرة عن محكمة 
جنيــن الشــرعية الجنوبية بتاريخ 2016/3/30م قد اوفع عليك طلقــة اولى رجعية بعد الدخول لدى 
هذه المحكمة بموجب الحجة رقم 159/159/49 تاريخ 2017/11/16م وعليه فقد افهمت الزوج/بهاء 
المذكوربانه قد وقع منه عليك طلقه اولى رجعيه بعد الدخول ما لم تكن مسبوقة منه بطلقتين وان له 
الحق في ارجاعك الى عصمته وعقد نكاحه خالل عدتك الشرعية وان عليك العدة الشرعية  اعتبارا من 
تاريخه ادناه  وعليه فقد جرى تبليغك ذلك حسب االصول تحريرا في 1439/2/27 وفق 2017/11/16م

قاضي محكمة جنين الشرعية الجنوبية المنتدب
كمال حسام طوباسي

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

11/18 د
  دائرة تنفيذ بيت لحم

 رقم التنفيذ : 2017/2097

 تبليغ ورقة اخطار تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ بيت لحم 
في القضية التنفيذية رقم 2017/2097  بواسطة النشر

 الــى المحكوم عليها ياســمين احمد نمر حماد – مخيم عايده ومجهــول محل االقامة حاليا اعلمك ان 
المحكوم له باسم يعقوب خليل االطرش بواسطة المحامي فادي ابراهيم  قد تقدم بتاريخ 2017/7/3  
لتنفيذ شــيك بقيمة 400 دوالر مســتحق االداء بتاريخ 2012/9/20 + 2012/6/20  مسحوبات على 

البنك القاهرة عمان وسجلت تحت الرقم 2017/2097 تنفيذ بيت لحم .
وعليه يتوجب عليك دفع المبلغ المطلوب خالل اسبوعين من تاريخ تبلغك هذا االخطار وبعكس ذلك 

ستقوم دائرة التنفيذ باتخاذ االجراء القانوني الالزم بحقك  .

مامور تنفيذ محكمة بداية بيت لحم
معتصم عمرو 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

11/18 د
محكمة بداية رام اهللا

الرقم : 2016/896    مدني 

 مذكرة دعوى مدعى عليها بالنشر  صادرة عن محكمة 
بداية رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2016/896

الى المدعى عليه: جبرا جريس ابراهيم شاربين – رام اهللا
يقتضى حضوركما الى محكمة بداية رام اهللا يوم 2017/12/21م الساعة التاسعة صباحا للنظر في 
الدعوى المدنية رقم 2016/896 ، التي اقامها عليك المدعي: البطريركية الالتينية بالقدس بواسطة 

وكيله المحامي جياد دعبوب وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي :-
الئحة واسباب الدعوى

1. قــام المدعــى عليه باســتئجار مكتب من المدعية في العقار الواقع علــى قطعة االرض المملوكة 
للمدعية المســجلة لدى دائرة تســجيل االراضي في رام اهللا تحت قطعة رقم (82و98) من الحوض 
رقم (2) حي القديرة شارع الكلية االهلية في عمارة االستثمار مساحته (88 مترا مربعا )في الطابق 
الثاني ببدل إيجار سنوي مقداره ($8000) ثمانية االف دوالر امريكي باإلضافة الى %7 من قيمة االجرة 
الســنوية مقابل الخدمات. تدفع مقدما خالل األســبوع األول من ســنة اإلجارة وذلك لغاية استخدامه 

كمكتبة عامة بموجب إتفاقية إجارة مؤرخة في 25 تشرين الثاني لعام 2009 م.
2. نتيجة لعدم إلتزام المدعى عليه ببنود إتفاقية اإليجارة المذكورة أعاله ولمخالفته لشروطها ولعدم 
قيامه بدفع بدالت اإلجارة المتفق عليها بموجب إتفاقية اإلجارة الموصوفة في البند األول أعاله فقد 
ترصد للمدعية بذمة المدعى عليه مبلغ وقدره ($34240) اربعة وثالثون الف ومائتين وأربعون دوالرا 

امريكيا وهي عن الفترة الواقعة ما بين 2012/5/1 ولغاية 2016/4/30 م.
3. طالبــت المدعيــة المدعى عليه مرارا وتكرارا بضرورة دفع المبالغ المترصدة بذمته – بدل األجرة- 
المذكــورة أعــاله في البند الثاني وقد قامت المدعية بتوجيه إخطار عدلي عن طريق وكالؤها بتاريخ 
2016/3/29 م بواســطة حضرة كاتب عدل محكمة رام اهللا ســجل تحت الرقم (2016/6413) عدل 
رام اهللا الى المدعى عليه يخطروه بضرورة دفع بدل اإليجارة المستحقة عليهما وفق ما ورد في البند 
الثاني اعاله والبالغ مقداره ($34240) أربعة وثالثون ألف ومائتين وأربعون دوالرا امريكيا خالل فترة 
أقصاها ثالثون يوما من تاريخ إســتالمه لإلخطار وبالرغم من ان المدعى عليه األول تبلغ بواســطة 
ابنه (ســيمون) والذي يعمل معه في نفس مكان العمل . لكنه ممتنعا عن دفع المبلغ المســتحق دون 
مبرر قانوني و/أو سبب واقعي سليم وإن ذمة المدعى عليه ال زالت مشغولة بالمبلغ موضوع الدعوى .

4. تعتبــر المدعيــة عقد اإليجــار واإلخطار العدلي وعلم وخبر و وصــول المرفقين مع الئحة الدعوى 
جزء ال يتجزء منها.

5. لمحكمتكــم الموقــرة صالحية النظر والبت في هذه الدعــوى لقيمتها ولمكان إقامة المدعى عليه  
ولمكان وجود العقار.

الطلب: تلتمس المدعية من محكمتكم الموقرة تبليغ نسخة عن هذه الالئحة ومرفقاتها الى المدعى 
عليه وبعد المحاكمة وغب األثبات الحكم على المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به –موضوع الدعوى- 
والبالغ مقداره (34240) أربع وثالثون الف ومائتين وأربعون دوالرا امريكيا مع تضمين المدعى عليه 

الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
ويمكنكمــا الحضــور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعــوى . ويتوجب عليكما تقديم الئحة 
جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغكما بالنشر بإحدى الصحف المحلية عمال بالمادة (62) 
من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001. وإذا لم تحضرا أو ترسال وكيال 

عنكما سوف يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون.

 زينب عيسى
 رئيس قلم حقوق محكمة بداية رام اهللا

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

11/18 د
محكمة استئناف القدس 

تاريخ التحرير : 2017/10/3

مذكرة دعوى مستأنف عليه بالنشر صادرة عن محكمة 
استئناف القدس في الدعوى رقم 405/2016 استئناف حقوقي

 الى المستأنف عليهم : 1. عبير عزت عيسى مصلح /بيت لحم
2. جوان نبيل فرح جاداهللا مصلح / بيت لحم    
3. نتالي نبيل فرح جاداهللا مصلح / بيت لحم    
4. فرح نبيل فرح جاداهللا مصلح / بيت لحم    

يقتضي حضوركم الى محكمة استئناف القدس يوم االربعاء 2017/12/06 الساعة 9.00  للنظر في 
دعوى استئناف حقوق رقم 405/2016  والتي اقامها عليكم المستأنف/ ين  جورج جبران فرنسيس 
ناصر/بيت لحم ، باســمة يوســف ابراهيم البندك /بيت لحم ، بواســطة المحاميون سامي شحادة و/

أو جياد دعبوب و/أو فارس عودة / بيت لحم وموضوع االســتئناف الطعن بالقرار الصادر عن محكمة 
بداية بيت لحم في الدعوى رقم 2015/489 والقاضي بتقرر رد الدعوى .

ويجوز لكم تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغكم بالنشر باحدى الصحف 
المحلية عمال بالمادة (212) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001  .

واذا لم تحضروا أو ترسلو وكيال عنكم سوف يتم السير بالدعوى وفق احكام القانون .

 رئيس قلم محكمة استئناف القدس 
جمانة ابو غزالة 

 أبو سنينة اطلع نائبا أرجنتينيا على أوضاع المدينة

بلدية الخليل ووزارة الصحة تتفقان
 على فتح عيادة في البلدة القديمة

الخليل- الحياة الجديدة- اتفق رئيس بلدية 
الخليــل تيســير أبــو ســنينة ووزيــر الصحة 
الدكتــور جواد عــواد امس، علــى فتح عيادة 
صحيــة فــي حارتــي الســاليمة وغيــث في 
قلــب البلــدة القديمة، وذلك تعزيــزاً لصمود 
المواطنين ودعماً لســكان البلدة القديمة في 

مدينة الخليل. 
واســتقبل ابــو ســنينة الوزير عــواد في دار 
البلديــة بحضور عــدد من اعضــاء المجلس 
البلــدي، واكد أن المجلس البلدي يولي البلدة 
القديمة بكل حاراتها أولويات تقديم الخدمات، 
مشــيراً إلى أن البلدية معنية بتوفير الخدمة 
الصحيــة للمواطنين، وتقديم كافة اشــكال 

الدعم المتاحة للمواطنين.
وأبــدى د. عــواد اهتمامــاً كبيــراً فــي البلدة 
القديمة، مبيناً أن وزارة الصحة تعطي البلدة 
القديمــة أولويــة لتقديــم الخدمــة الصحية 
والرعايــة االوليــة لما تعانيه هــذه المنطقة 
نتيجة سياســات االحتــالل، مؤكــداً أن وزارة 
الصحة تســعى لمزيد من المشاريع الصحية 
في الخليل خاصة في البلدة القديمة والمنطقة 
الجنوبية من خالل التعاون والشراكة مع بلدية 
الخليل. في ســياق آخر أطلع أبو ســنينة في 

دار البلديــة عضو البرلمان األرجنتيني «الورا 
مارونــي» على أوضاع مدينة الخليل، وأوضح 
أبو ســنينة أن الحكومة اإلســرائيلية تسعى 
لفرض شرعية االستيطان من خالل قراراته 
األخيرة الرامية إلنشــاء مجلــس بلدي إلدارة 
شــؤون المســتوطنين، الــذي يعتبــر انتهاكاً 
صارخاً لكافة المعاهــدات والمواثيق الدولية 
التــي تعتبــر االســتيطان غيــر شــرعي. كما 
ســلط الضوء علــى اإلنجازات التــي حققتها 
البلدية مؤخراً من خالل إدراج البلدة القديمة 
والحرم اإلبراهيمي على قائمة التراث العالمي 
اإلنســاني المهدد بالخطر، باإلضافة العتماد 

مدينة الخليل كمدينة حرفية عالمية.
وأعربــت «مارونــي» عــن ســعادتها بزيــارة 
مدينــة الخليــل، مبديةً تعاطفها مع الشــعب 
الفلسطيني بشكل عام وأهالي مدينة الخليل 
بشكل خاص، مشددة على ضرورة التضامن 
مع الشــعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه، 
حتى ينال حريته وسيادته الكاملة على أرض 
فلسطين التاريخية، مؤكدةً أنها شاهدت بأم 
عينها وعــن كثب الصورة الحقيقية لالحتالل 
ومســتوطنيه الذين يعيثون فســاداً في قلب 

مدينة الخليل. 

ابو اسنينة خالل لقائه النائب االرجنتيني

 «القدس المفتوحة» تتصدر في مجال تطوير مصادر التعليم المفتوح 
رام اهللا- الحيــاة الجديدة- حصدت جامعة القدس 
عدداً من الجوائز في مجال تطوير المصادر التربوية 
المفتوحة (OER) على المستوى اإلقليمي، لتصبح 
تجربتها في تطويــر مصادر التعلم الرقمية محط 
اهتمــام عربــي ودولــي. آخر تلــك الجوائــز كانت 
فــي العاصمة التونســية، حيث فــاز مركز التعليم 
المفتــوح فــي الجامعــة بجائزة في مجــال تطوير 
المصــادر التربويــة المفتوحــة (OER)، وحصلــت 
القــدس المفتوحة نيابة عن دولة فلســطين على 
جائزة المنظمــة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
(األلكسو) للتطبيقات الجوالة العربية لسنة 2017م، 
التي اهتمت بتطبيــق مميز في الجوال عن مدينة 
القدس. كما فــازت الجامعة بمجموعة من الجوائز 
العالميــة في مجــال المصادر التربويــة المفتوحة 
(OER) وفــي مجال التطبيقات الذكية، مثل جائزة 
(األلكســو) للتطبيقــات الجوالــة 2016 عن أفضل 
تطبيق ذكي في مجال التربية على مســتوى دولة 
فلســطين، وجائــزة محمد بن راشــد للغة العربية 
2017م عن أفضل تطبيق ذكي لتعلم اللغة العربية 
على مســتوى العالم، ووقع االختيار على مشــروع 
تطوير المساقات الذكية كمصادر تربوية مفتوحة، 
بصفته أحد المشاريع اإلبداعية في المنتدى الوطني 

الثاني للعلماء في فلسطين للعام 2017.
واعتبــر رئيس الجامعة د. يونــس عمرو، ذلك في 
إطــار التطــور الذي تشــهده الجامعة فــي مختلف 

القطاعات، وبخاصة مجال التكنولوجيا التعليمية.
وقــال إن الجهــود التي تبذلهــا قطاعــات الجامعة 
لتطويــر التكنولوجيا وتوظيفهــا لصالح األغراض 
التعليمية شهدت تقدماً ملحوظاً خصوصاً في مجال 
التعلم الذكي وتطوير المصادر التربوية المفتوحة 

ــرا بتتويــج الوســائط التعليمية في  (OER)، مذكّ
الجامعــة بإطالق نموذج التعلم الذكي ثم فضائية 
القدس التعليمية التي هي إحدى الوسائل التعليمية 
الضروريــة لخدمة فلســفة التعليــم المدمج الذي 
يستند إلى الدمج بين اللقاءات الوجاهية والوسائل 
اإللكترونية، كما حصدت الجامعة عدة جوائز عربية 

وعالمية نتيجة هذا التطور.
وأكــد عمــرو أن التطبيقات الحاصلــة على الجوائز 
العربيــة هــي مصــادر مفتوحــة لكل مــن يرغب 

باالستفادة منها حول العالم.
مــن جانبه، أكــد مدير مركــز التعليــم المفتوح أ. 
بهاء ثابت أن هذا العمل وهذه اإلنجازات في مجال 
المصادر التربوية المفتوحة (OER) والتعلم الذكي 
هو ثمرة جهد جماعي تضافرت فيه جهود الجامعة، 
ويأتي استكماالً لمسيرتها في التميز واإلبداع، شاكراً 
الجنود المجهولين من طواقم فنية وتربوية أسهمت 

في تحقيق هذه اإلنجازات.
وأشــار إلــى أنه منذ مطلــع العــام 2016م أطلقت 
الجامعــة نموذجاً جديداً للتعلم القائم على التعلم 
الذكــي المفتــوح والممارســة المفتوحــة، وهــي 
«مســاقات التعلم الذاتي المفتوحــة عبر اإلنترنت 
(SLOOC) «وشمل ذلك إطالق ثالثة مساقات تزامناً 
مع إطالق النموذج تاله إطالق العديد من المساقات، 
وأصبح هذا النموذج جزءاً من نمط التعليم بالجامعة 

إلى جانب التعليم المدمج. 
وأوضح أ. ثابت أن هذا النموذج من المصادر التربوية 
المفتوحة، ويركز على اســتراتيجية التعلم الذاتي 
ومخرجــات تعلم تتمحــور حول المتعلــم. ويتنوع 
أســلوب عرض المحتوى ليراعي التنوع في أنماط 
المتعلمين؛ حيث يصمم المحتوى على شكل لبنات 

تعلــم تحتوي على فيديوهــات ونصوص وخرائط 
مفاهيمية ورسوم تفاعلية وإنفوجرافيك وغيرها. 
كما يحتوي النمــوذج على تقويمات ذاتية تكوينية 
ونهائية تفاعلية، وكذلك على ألعاب تعليمية لتعزيز 
عملية التقويم. النموذج مزود بمؤشر إنجاز المتعلم 
الذي يشــير إلى مــدى تقدم المتعلم فــي تعلمه، 
وتنشر المساقات المطورة وفقاً للنموذج الذكي على 
شــكل مصادر تربوية مفتوحة بتراخيص المشاع 
اإلبداعي، وهي متاحة للتصفح المباشر والمشاركة 
من الحواسيب والهواتف من خالل المستودع الرقمي 
للجامعة ومتوفرة على شــكل تطبيقات ذكية على 
منصتــي (جوجــل بــالي) للتطبيقات و(األلكســو) 
للتطبيقات الجوالة العربية. وخالل العامين 2016 
 و2017 حازت العديد من المســاقات الذكية جوائز

عربية.
وقال د. إسالم عمرو ان الجامعة تسعى إلى تحقيق 
مجموعة من األهداف االستراتيجية على المستويين 
الوطني والعربي، ومــن أهمها تعزيز االنفتاح في 
التعليم وتطويره، وتعزيز التعلم الذكي والمصادر 
التربوية المفتوحة باللغة العربية، وتنمية مهارات 

القرن الحادي والعشرين لدى المتعلمين».
وأضاف إنه تماشــياً مع جهود «القدس المفتوحة» 
فــي إنتــاج المصــادر التربوية العربيــة المفتوحة 
ونشرها، فإن للجامعة مشاركات دولية، كان آخرها 
في االجتماع اإلقليمي برعاية من (اليونســكو) في 
العاصمــة األردنية عمان، الستكشــاف اســتخدام 
وتوظيف المصــادر التربوية المفتوحة في الوطن 
العربي في العام 2016م، والمؤتمر العالمي الثاني 
للمصادر التربوية المفتوحة المنعقد في سلوفينيا 

بالعام 2017م برعاية من (اليونسكو).

 مجلس طالبات بنات جينصافوط ينظم
 فعالية ثقافية في متحف الشهيد ياسر عرفات

قلقيليــة- الحياة الجديدة- نظــم مجلس طالبات 
مدرســة بنات جينصافوط الثانويــة وبالتعاون مع 
حركة الشــبيبة الطالبية فعالية ثقافية في متحف 
الشــهيد ياســر عرفات، في الذكرى الثالثة عشــرة 

الستشهاد القائد الرمز.
وتضمنت الفعالية زيارة ضريح الرئيس أبو عمار، 
وزيارة المتحف الخاص به، وتقديم شرح للطالبات 
المشــاركات حول سيرة وتاريخ الشــهيد الرمز أبو 

عمار، واســتعراض مواقف هامة من حياته، والتي 
تمثل تاريخ فلسطين.

واشارت منسقة حركة الشبيبة الطالبية في مدارس 
االناث في محافظة قلقيلية هناء الحاج حسن، الى 
ان زيــارة ضريح ومتحف الشــهيد أبو عمار هدفت 
الى تنفيذ فعالية تثقيف وطني حول مناقب وسيرة 
الشــهيد الرمــز، وتعريف الجيل الواعد بالمســيرة 
النضالية والوطنية الحافلة للشهيد أبو عمار، ودوره 

الريــادي في قيادة النضال الفلســطيني على مدار 
عشــرات الســنين، حتى القى ربه شــهيداـ رافضا 

التنازل عن الثوابت الفلسطينية.
وشكرت مديرة المدرسة سعاد سليم كال من حركة 
الشــبيبة الطالبية ومجلســي الطالبات على تنفيذ 
الفعالية الثقافية، مشيرة الى ان الرئيس أبو عمار 
كان مدرســة شــاملة في النضال والثورة، والجيل 

الناشئ بحاجة للنهل من معينها المتدفق.

 مصرع 3 أشخاص في 
199 حادث سير األسبوع الماضي

رام اهللا – الحياة الجديدة- لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 
141 شخصا بجروح، في 199 حادث سير وقعت األسبوع الماضي 

بالضفة.
وأوضحــت إدارة العالقات العامة واإلعالم بالشــرطة، أن إدارة 
شــرطة المــرور ســجلت 199 حادث ســير نتج عنهــا مصرع 3 
اشخاص واصابة 141 شخصا، وصفت اصابة أحدهم بالخطيرة 

و17 بالمتوسطة، فيما وصفت اصابة 123 بالطفيفة.
وأشارت إلى أن شرطة المرور فحصت األسبوع الماضي 4970 
مركبة، وأنزلت عن الشــارع 272 مركبة ال تتوفر فها شــروط 
السالمة العامة، فيما حررت 2227 مخالفة مرورية، واحتجزت 
176 مركبــة للتأكــد مــن قانونيتهــا، واتلفــت 67 مركبة غير 

قانونية.

 بعد قرار االحتالل وضع اليد على ما يقارب 550 دونما في المنطقة

إطالع متضامنين ونواب عرب في الكنيست على 
واقع الحياة في أم الجمال وعين الحلوة باألغوار

طوباس - وفا- شــارك العشــرات من 
المتضامنين، ونواب عرب في الكنيست 
اإلســرائيلي ، أمس، في جولة ميدانية 
نظمتهــا محافظــة طوبــاس واألغوار 
الشــمالية، إلى منطقتي عين الحلوة، 
وأم الجمــال، لالطالع على واقع الحياة 
فيهما، بعــد قرار االحتــالل وضع اليد 
على ما يقارب 550 دونما في المنطقة.

وقال القائم بأعمال محافظ طوباس، 
أحمــد األســعد، الذي رافــق الوفد في 
الجولة أنــه يجب تفعيل القضية على 

جميع المستويات.
وأضاف: ســنقوم بتنظيــم المزيد من 
الجوالت الستقطاب متضامنين آخرين، 
مؤكدا أن ما تقوم به إســرائيل يصل 
لجرائم حرب، ومنــاف التفاقية جنيف 

الرابعة.
وشــارك فــي الجولة أعضاء كنيســت 
عــرب، ومؤسســة تعايــش للســالم، 
ومنظمة «بتسيلم»، ونساء ال للحواجز، 

وأعضاء من حزب العمل االسرائيلي.

وقال عضو الكنيست، عيساوي فريج: 
«قدمنا إلى هنا  لفضح سياسة االحتالل 
العنصرية، ضمن البرنامج اإلسرائيلي 
الرامي إلى تفريغ المنطقة من أهلها». 
وأضــاف «الفلســطيني يعيــش هنــا 
حياة صعبــة تحت غطاء عنصري، في 
المقابل ينعم المســتوطن بكل سبل 

الراحة».
وأشــار فريــج، الــى أنه ال ســالم  في 
المنطقة دون تفكيك وانهاء االستيطان 
الذي يلتهم مساحات واسعة من أراضي 

الفلسطينيين باألغوار.
بــدوره، قــال أحــد المتضامنيــن وهو 
نفتالي ســابير: «نريد أن نســاعد قدر 
اإلمــكان الناس هنــا، نتوجه دوما إلى 
الصحافــة المحليــة والعالميــة إلبراز 
االعتــداءات التــي يقوم بهــا االحتالل 
أن  واضــاف  الفلســطينيين».  ضــد 
اإلقليمية  األحداث  يســتغل  «االحتالل 
والدوليــة ويمــارس االنتهــاكات بحق 

الفلسطينيين».


