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رقم المعاملة : 44/ج/2018
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دائرة االراضي في سلطة اراضي  

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة سلفيت
    يعلن الطالع العموم بأنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي محافظة سلفيت السيدة : ميسر محمود 
توفيق اسليم بصفتها وكيلة دورية عن محمد محمود توفيق المصري بموجب الوكالة الدورية رقم 
التصديق : (005) ، تاريخ 2018/1/2 ،الصادرة عن سفارة دولة فلسطين بالجزائر. وذلك لفتح معاملة 

بيع تحمل رقم: 44/ج/2018على قطعة األرض التالية من أراضي سلفيت .
الموقع رقم القطعة   رقم الحوض  

باب الوعر / حي واد النجار   29 24285 ، حي 3  
 فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة تسجيل أراضي سلفيت خالل فترة عشرة 
أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن ، وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون .

الحصص المباعة الوكيل   الموكل  
كامل القطعة  ميسر محمود توفيق اسليم  محمد محمود توفيق المصري 

مدير تسجيل أراضي محافظة سلفيت
نمر دويكات 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/621

يعلــن الطالع العموم أنه تقدم لهــذه الدائرة فداء غازي عبد الرحمن أبو الرب بصفتها وكيال بموجب 
الوكالة الدورية رقم 13027/2017/436 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2017/12/26 

وذلــك لتقديــم معاملة بيــع رقــم 621/ج/2018على القطعة رقــم 3 من حوض رقــم 20062 من 
أراضي جنين . 

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 
النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون

اسم الوكيل : فداء غازي عبد الرحمن أبو الرب.
 اسم الموكل « المالك:  سالم يوسف أسعد أبو زينة. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة  2018/611

يعلــن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائــرة هناء محمود محمد نزال بصفتها وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم سجل 1693 صفحة 2017/85 الصادرة عن سفارة فلسطين في عمان بتاريخ 2017/1/24 
وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقم 611/ج/2018على القطعة رقم 10 مــن حوض رقم   48 والقطعة 

رقم 3 حوض 48 من أراضي قباطية . 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : هناء محمود محمد نزال.

 اسم الموكل « المالك:  (رائد + عماد + مؤيد + شروق + وفاء / أبناء عبد اهللا شحادة نزال ). 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة  2018/628

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة روزان فواز موســى ســعيد بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الخاصة رقم 600/2018/437 الصادرة عن  عدل جنين بتاريخ 2018/1/17 وذلك لتقديم معاملة بيع 

رقم 628/ج/2018على القطعة رقم 20 من حوض رقم   10 من أراضي صانور . 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : روزان فواز موسى سعيد.

 اسم الموكل « المالك:  نوال موسى عوض جالد. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة  2018/613

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة عبد اهللا أحمد مصطفى ربايعة بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الخاصة رقم 838/2018/437 الصادرة عن  عدل جنين بتاريخ 2018/1/24 وذلك لتقديم معاملة بيع 

رقم 613/ج/2018على القطعة رقم 32 من حوض رقم   5 من أراضي فحمة . 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : عبد اهللا أحمد مصطفى ربايعة.

 اسم الموكل « المالك:  مهدي محمود أحمد نواصرة. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة  2018/623

يعلــن الطــالع العموم أنــه تقدم لهذه الدائــرة وجدي برهان أحمــد أبو الرب بصفتــه وكيال بموجب 
الوكالة الخاصة رقم 436/2017/7867  الصادرة عن  عدل جنين بتاريخ 2017/8/13 والدورية رقم 
434/2017/8668 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2017/8/13 والمعطوفة على العامة رقم (9419) 
الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في أبو ظبي بتاريخ 2017/5/10 والدورية رقم 434/2017/7530 
الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2017/8/6 والخاصة سجل 1776 صفحة 2017/63 الصادرة عن سفارة 
دولة فلسطين في عمان بتاريخ 2017/8/9 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 623/ج/2018على القطعة 

رقم 1 من حوض رقم  9 من أراضي مسلية . 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : وجدي برهان أحمد أبو الرب.

 اســم الموكل « المالك:   خيرية حســين إســماعيل أبو كحيل،( معاوية + معاذ+ عروبة + حنين + 
عصماء / أبناء حمزة عبد اللطيف أبو الرب). 

عدد الحصص: كامل الحصص. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة  2018/587

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة  محمد رشيد محمد حنتولي من سيلة الظهر بصفته وكيال 
بموجــب الوكالــة الخاصة رقــم 11873/2017/436 الصادرة عن  عدل جنيــن بتاريخ 2017/11/23 
والدورية رقم 2017/32/1804 الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في عمان بتاريخ 2017/9/27 وذلك 
لتقديم معاملة بيع رقم 587/ج/2018على القطعة رقم 8 حوض رقم 1 و القطعة رقم (98)+(89) 
حوض رقم 3 وقطعة ( 61) حوض 5  وقطعة (62) +(67) +( 78) من حوض رقم 4 من أراضي العطارة. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : محمد رشيد محمد حنتولي.

 اسم الموكل « المالك:    ( آمنة + خيرية + فاطمة/ أبناء محمد أحمد أبو عليه).
عدد الحصص: حسب الدورية.  

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/619

يعلــن الطالع العموم أنه تقدم لهــذه الدائرة فداء غازي عبد الرحمن أبو الرب بصفتها وكيال بموجب 
الوكالة الدورية رقم 826/2018/437 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/1/24 والوكالة الدورية 

رقم 13067/2017/436 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2017/12/27 
وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقــم 619/ج/2018 على القطعة رقم 11 من حــوض رقم   20053 من 

أراضي جنين . 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : فداء غازي عبد الرحمن أبو الرب.

 اسم الموكل « المالك:  سميحة نظام أحمد سوقية، روند أحمد إبراهيم سوقية. 
الحصص المباعة: حسب الدورية.

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/626

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة مالك أمين أحمد شقيقات بصفتها وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 437/2018/749 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/1/22 

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 626/ج/2018على القطعة رقم 28 من حوض رقم 4 من أراضي الرامة . 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : مالك أمين أحمد شقيقات.

 اسم الموكل « المالك:  جعفر أحمد فارس خنفر. 
عدد الحصص المباعة: حسب الدورية. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة  2018/607

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة خليل محمد ناصر كميل من قباطية بصفته وكيال بموجب 
الوكالة الدورية رقم 12922/2017/436 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2017/12/24 وبموجب الوكالة 
العامة رقم 2006/23/593 الصادرة عن سفارة فلسطين في عمان بتاريخ 2006/5/4 وبموجب الوكالة 

الخاصة رقم 6910/2017/433 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2017/7/24 
وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقم 607/ج/2018على القطعــة رقم 17 من حوض رقم 30 من أراضي 

قباطية . 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : خليل محمد ناصر كميل.

 اسم الموكل « المالك:  هدى جمال توفيق حمد، (يوسف+ آمنة + بهية أبناء توفيق حمدان أبو زيد)،( 
شادي + توفيق + آن + رامي أبناء أحمد توفيق أبو زيد)، كوثر توفيق عربي أبو زيد . 

عدد الحصص المباعة: حسب الدورية. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 
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   دولــة فلسطيــن

 ديوان قاضي القضاة 

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

محكمة جنين الشرعية الجنوبية / قباطية 

إعالن حصر إرث  صادر عن محكمة جنين الشرعية الجنوبية 
تقدم المستدعي/ خالد زيد محمود أبو زيد من قباطية وسكانها/ هوية 933047631 باستدعاء طلب 
تســجيل حجــة حصر إرث إلى هذه المحكمة تضمن وفاة المرحومــة/ فاطمة زيد محمود أبو زيد من 
قباطية بتاريخ 2018/1/11 م وانحصار ارثها الشــرعي في وارثها الوحيد شــقيقها خالد فقط، وإنه 

بالغ وإنه ال وارث وال مستحق للتركة سواه. 
فمن له اعتراض على مضمون هذه الوراثة مراجعة هذه المحكمة خالل سبعة أيام من تاريخه . 

تحريرا في 1439/5/8 هـ وفق 2018/1/25 م.

رئيس قلم محكمة جنين الشرعية الجنوبية 
ناصر طارق حرز اهللا 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

1/25 د
محكمة صلح جنين

مذكرة دعوة صادرة عن محكمة صلح جنين في الدعوى 
الحقوقية رقم 2017/1641 لتبليغ المدعى عليها  بالنشر 

إلــى المدعــى عليها / ( والء نصار مصطفى أبو بكــر )  من يعبد /جنين ومجهولة محل اإلقامة حاليا، 
يقتضي حضورك  إلى هذه المحكمة يوم 2018/3/12 للنظر في الدعوى التي أقامها عليك المدعي :  
محمد حسام سعيد عبادي من يعبد/ جنين ، والتي موضوعها: مطالبة بمبلغ (3525) شيقل، ويمكنك 
الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى وعمال بأحكام المادة 62 من قانون أصول 
المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإنه يقتضي عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ تبلغك بالنشر و إذا لم تحضري ولم ترسلي وكيال عنك تجري محاكمتك حضوريا . 

رئيس قلم حقوق /محكمة صلح جنين
مصطفى أبو بكر 

تنويه
جنين / ورد خطأ في إعالن ورقة اإلخبار الصادرة عن دائرة تنفيذ جنين والمنشــورة في جريدة الحياة 
بتاريخ 2018/1/25 حيث ورد أن عقد المغارسة محرر بتارخ 1995/10/30 والصحيح أنه محرر بتاريخ 

1955/10/30 لذا اقتضى التنويه.  

تنويه
جنين / ورد خطأ في إعالن تسجيل األراضي  المنشور في جريدة الحياة بتاريخ 2017/8/16 حيث ورد 

أن رقم المعاملة هو 2017/5579و الصحيح هو 2017/5597 لذا اقتضى التنويه.  

 «القدس المفتوحة» في سلفيت تحتفل بتكريم متفوقيها
ســلفيت- الحياة الجديدة- نظم قســم شــؤون 
الطلبة بالشراكة مع مجلس اتحاد الطلبة وحركة 
الشــبيبة الطالبيــة أمــس حفل تكريــم الطلبة 
المتفوقيــن الفصلــي بحضــور الدكتــور باســم 
شلش مدير فرع سلفيت وامين عواد مدير التربية 
والتعليم في محافظة ســلفيت وعبد الستار عواد 
امين سر حركة فتح اقليم سلفيت واهالي الطلبة 
المتفوقين والكادر االكاديمــي واالداري في فرع 
ســلفيت فــي قاعــة الرئيس محمــود عباس في 

سلفيت. 
وقال شــلش: انه ســعيد بهذا االحتفال الذي هو 
باكورة لالنشطة، واشاد شلش بالطلبة للمحافظة 
على المقر الجديد الذي تم بناؤه في فترة وجيزة 

ولكــن المهم هــو المحافظــة عليه علــى المدى 
الطويل. 

وأشــاد عــواد بالدور الرائــد الذي تقدمــه جامعة 
القدس المفتوحة للطلبة في ســلفيت باعتبارها 
المؤسسة الكبرى في المحافظة التي تقدم خدمة 
التعليم الجامعي وانها تعمل على تنمية القدرات 
الكفــاءات لــدى خريجيها الذين يحتلــون المراكز 
االساسية والحساسة ولديهم القدرة على اطالق 
المبادرات والدخول في مسابقات والفوز بها على 
مستوى الوطن، وقال عواد: إن االوائل المتقدمين 
علــى الوظائــف فــي التربيــة والتعليــم هم من 

خريجي جامعة القدس المفتوحة. 
وقــال عــوادك ان افضــل االســتثمار يكــون في 

االنســان الفلســطيني لفقــر فلســطين بالمواد 
االقتصادية وان افضل اســتثمار يكون باالنسان 
الفلســطيني القــادر على تنمية نفســه حســب 

االمكانيات والظروف المتاحة.
وقالــت الطالبــة لبنى زيــدان االولى علــى كافة 
المتفوقين: ان هذا التفوق لم يكن وليد الصدفة 
وانما نتيجة الســهر والجد واالجتهــاد، فاننا نحن 
الطلبة اضافة الى الجهود الالمحدودة التي يقدمها 
االهالــي مــن جــو مناســب واالمكانيــات المادية 

والمعنوية.
وتــم توزيع الشــهادات التقديريــة لجميع الطلبة 
المشــاركين فــي هذا الحفل الــذي تولى عرافته 

رئيسة مجلس اتحاد الطلبة نورس عبد الدايم.

 المؤسسات االهلية تبحث مع المدير العام لـ «االونروا» في لبنان التحديات
بيروت- الحياة الجديدة- عقدت مؤسسات أهلية محلية 
وأجنبية عاملة في الوسط الفلسطيني أمس اجتماعا 
مع مدير عام االنروا في لبنان كالوديو كوردوني، في 
مقر االونروا الرئيس، لمناقشة التحديات التي تواجهها 
الوكالــة جراء األزمــة المالية، خاصة عجــز موازناتها 
وتراجع اإلدارة االميركية عن اإليفاء بالتزاماتها المالية 
تجاه االنروا، ولبحث سبل معالجة هذه التحديات دون 
المســاس بدور وخدمات االنــروا ومن اجل المزيد من 

التعاون بين مؤسسات المجتمع األهلي والوكالة. 
واســتعرض المجتمعــون الوضع المالــي والخدماتي 
لوكالــة الغــوث بشــكل مفصــل، بما في ذلــك التي 
الحمالت التي اطلقت لمعالجة نتائج وانعكاسات عدم 
ســداد إدارة ترامب اللتزاماتها المالية لالنروا. وشــدد 
الطرفان على التمسك بالوكالة وواليتها المستمدة من 
الجمعية العامــة لألمم المتحدة. وأكد ممثلو المجتمع 
المدني على ضرورة عدم المساس بخدمات وضرورة 

تحسين نوعيتها. 
كما أعربت المؤسســات األهليــة عن مخاوفها وقلقها 
من المخاطر واالســتهداف السياسي الذي تتعرض له 
وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين– األنروا– 
باعتبارها الشاهد وااللتزام الدولي القانوني واألخالقي 
واإلنســاني بقضية الالجئين وحقوقهم المشــروعة 
الوطنيــة واإلنســانية المتمثلــة في تقريــر المصير 
بالعــودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شــردوا منها 
وفقــا للقرار األممي ١٩٤ الــذي أكد على حق العودة 
والتعويض واستعادة الممتلكات، وفي العيش بكرامة 
عبر تلبية إحتياجاتهم من قبل وكالة الغوث إلى حين 

تطبيق ذلك. 
واتفــق المجتمعون علــى انتظام واســتمرار التعاون 
والتنســيق فيما بينهما وعلى بلورة ومناقشــة قواعد 

تفاهم بين الطرفين.
وقدمت المؤسســات مذكرة للمفــوض العام لالونروا 

ولمديرها في لبنان حيت الجهود التي تهدف الى تجاوز 
االزمــة المالية للوكالة وإلعــالء راية حقوق الالجئين 
الفلســطينيين والحفــاظ على كرامتهــم والتضامن 
معهــم، وأدانــت قــرار إدارة ترامب بحجــب إلتزاماتها 
الماليــة عن وكالة غوث الالجئين ودعتها للتراجع عن 

هذا القرار.
واكدت المذكرة على التمسك بالوكالة واستمرار تقديم 
خدماتها، ورفضها تحويل أي منها الى المفوضية العليا 
لشــؤون الالجئين أو الى مؤسســات المجتمع المحلي 
األهلي، أو الى الدول المضيفة، وشددت على ضرورة 
تحسين نوعية وكمية الخدمات المقدمة بما يتناسب مع 
العيش الكريم ويحفظ كرامة شعبنا. ودعت المذكرة 
في النهاية الى التراجع عن االجراءات التقشفية التي 
أتخذت في العام الحالي وفي السنوات السابقة، وإلى 
تخصيص موازنــة إلزامية وثابتة لالونروا وبما يلبي 

اي احتياجات تنموية وطارئة.

 ادعيس: أنهينا استئجار
 سكن حجاج المحافظات الشمالية

رام اهللا- الحيــاة الجديدة- قال وزير 
األوقــاف والشــؤون الدينيــة يوســف 
ادعيس: إن الــوزارة انتهت هذا العام 
من اســتئجار ســكن حجاج فلسطين 
المحافظات الشمالية في كل من مكة 

المكرمة والمدينة المنورة.
وأضــاف ادعيــس في بيــان صحفي، 
أمــس، إن الوزارة ومن خــالل اللجنة 
الوزارية التي تم تشــكيلها هذا العام 
بقــرار من مجلــس الــوزراء وضمت 
وممثليــن  األوقــاف  عضويتهــا  فــي 
عــن وزارات الماليــة، واللوازم العامة 
والســياحة واآلثــار وديــوان الرقابــة 

المالية واإلدارية.
وأكد أنه تمت المباشرة هذا العام في 
إجراءات موســم الحج مبكرا من أجل 
توفيــر الخدمــة المميــزة لحجاج بيت 
اهللا الحرام على كافة الصعد، وكذلك 
العمــل بإجراءات المســار االلكتروني 
الســعودي الذي من المتوقــع أن يبدأ 
باســتقبال معامالت حجاج هذا العام 

مع بداية شهر شعبان.
وأوضح أنه تم استئجار فنادق مصنفة 
وبمســتوى خمس نجوم وأربع  نجوم 

فــي كل مــن المدينة المنــورة ومكة 
المكرمة، حيث في المدينة المنورة تم 
استئجار فنادق تقع على بالط الحرم 
المكــي وال تبعد أكثر مــن 300 متر، 
وبمستوى خمس وأربع نجوم مع وجبة 
إفطار يومية طوال إقامة الحجاج في 
المدينة المنــورة، وفي مكة المكرمة 
تم استئجار فنادق بمستوى أربع نجوم 
وثالث نجوم وتبعد عن الحرم المكي 
ما بين 600 متر و900 متر، وتتوفر بها 
كافة الخدمات التي يحتاج إليها الحاج 
طوال فتــرة اقامته وســهولة التنقل 
منها من وإلى الحرم المكي الشريف.

وأشــار ادعيــس إلــى أن اللجنة بذلت 
جهــدا مميزا من أجــل الحصول على 
فنادق فــي المواقــع المميــزة يتوفر 
حولها كافة الخدمــات الضرورية في 
أماكــن امنة من حيث الطرق المؤدية 
إلــى المســجد الحــرام. وبخصــوص 
المحافظــات الجنوبيــة (غــزة)، أكــد 
ادعيس أنه سيتم خالل الفترة القريبة 
المقبلــة العمــل على إنهاء اســتئجار 
سكن الحجاج أيضا لهم من خالل لجنة 

سيتم تشكيلها لهذا الخصوص.

 بلدية دورا تناقش مع لجنة
 إعمار المدارس الخطط المستقبلية

الخليل- الحياة الجديدة- عقدت بلدية 
دورا، أمــس، اجتماعــاً مع لجنــة اعمار 
مدارس دورا، وذلك لبحث سبل التعاون 

إلعادة تأهيل المدارس في المدينة.
وحضــر االجتمــاع رئيــس بلديــة دورا 
د.نعمــان عمــرو، ونائب مديــر التربية 
والتعليــم عبــد الرحمــن الدراويــش، 

واعضاء لجنة اعمار مدارس دورا.
وأكــد عمرو خالل اإلجتماع ان المجلس 
البلدي يضع ضمن أولوياته بناء وتأهيل 
مدارس المدينــة، وذلك بالتعاون التام 

مــع مديرية التربية والتعليم، مشــيدا 
بجهود المجتمــع المحلي المتعاون في 
تقديــم الدعــم والمســاندة لتحســين 
الواقــع التعليمــي في المدينــة، وقال: 
«سنعمل جاهدين لتقديم كافة الدعم 
لتحســين الواقع التعليمي في المدينة 

ومدارسها».
وناقش أعضاء اللجنة عددا من القرارات 
التــي تتعلــق بأعمال تأهيــل وإصالح 
عدد من المدارس، وتوفير مستلزمات 

وتسهيالت لمدارس أخرى.


