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دولة فلسطين
وزارة االقتصاد الوطني

اإلدارة العامة لتسجيل الشركات
مراقب الشركات

إعالن للعموم

يعلن مراقب الش���ركات أن ش���ركة جزيل للتجارة والتعه���دات العامة ذات 

الرقم 563135037 تقدمت بطلب لزيادة رأسمالها بإضافة مبلغ 8,000,000 

ثماني���ة ماليي���ن دوالر أميرك���ي إل���ى رأس���مالها الحالي المس���جل وقدره 

10,000,000 عش���رة ماليين دوالر أميركي، وبذلك يصبح رأس���مال الشركة 

18,000,000 ثمانية عشر مليون دوالر أميركي.

لذا من لديه اعتراض على زيادة رأس���مال الش���ركة التقدم بكتاب مس���بب 

إل���ى اإلدارة العامة للش���ركات في وزارة االقتصاد الوطني غ���زة النصر أبراج 

المقوسي خالل أسبوع من تاريخ نشر اإلعالن.

تحريرًا في 2018/3/7م.

المستشار/ يعقوب الغندور

مراقب الشركات

دولة فلسطين
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للشركات

مراقب الشركات
إعالن للعموم

يعلن مراقب الش���ركات أن ش���ركة ميدان للتجارة والصناعة والمقاوالت ذ م 

م تحت الرق���م 563135128 تقدمت بطلب لزيادة رأس���مالها بإضافة مبلغ 

400,000 دوالر أميرك���ي إلى رأس���مالها الحالي المس���جل وقدره 150,000 

دوالر أميركي وبذلك يصبح رأسمال الشركة 550,000 دوالر أميركي.

لذا من لديه اعتراض على زيادة رأس���مال الش���ركة التقدم بكتاب مس���بب 

إل���ى اإلدارة العامة للش���ركات في وزارة االقتصاد الوطني غ���زة النصر أبراج 

المقوسي، خالل أسبوع من تاريخ نشر اإلعالن.

تحريرًا في 2018/3/7م.

المستشار/ يعقوب الغندور

مراقب الشركات

إعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات
يعل���ن مراقب الش���ركات ل���دى وزارة االقتص���اد الوطني 

أن ش���ركة بروتكس لصناعة الفرش���ات العادي���ة العامة 

والمس���جلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم 562194985 

قد تقدمت إلينا بطلب تغيير اس���م الش���ركة من ش���ركة 

بروتكس لصناعة الفرش���ات إلى شركة بروتكس لصناعة 

الفرش���ات واألغطية، ومن لديه أي اعتراض عليه مراجعة 

مكتب مراقب الشركات أو مركز الشركة الرئيسي.

مراقب الشركات

وزارة االقتصاد الوطني

إعالن صادر عن المحكمة الكنسية البدائية
لبطريركية الروم األرثوذكس بالقدس الشريف
في القضية الحقوقية عدد السجل 2018/42

ليكن معلومًا لدى الجميع أن المس���تدعية نعمة جريس نزال من رام الله قد 

تقدمت بطلب لدى هذه المحكمة بتاريخ 2018/3/7، ألجل اس���تصدار إعالم 

حصر ارث المرحومة س���ارة عبد يعقوب ش���طارة المعروفة قبل الزواج "سارة 

عبد يعقوب القسيس"، وقد تحدد يوم األربعاء الموافق 2018/4/11 الساعة 

التاس���عة والنصف صباحًا موعدًا للنظر في هذا الطلب. فعلى كل َمن يرغب 

ف���ي االعتراض على هذا الطلب عليه أن يق���دم اعتراضه إلى هذه المحكمة 

لغاية تاريخ النظر في هذا الطلب المبين أعاله. وبخالف ذلك ستس���ير هذه 

المحكمة في إجراءاتها القانونية حسب األصول.

القدس  في 2018/3/7
المحكمة

خالل كلمته في مجلس وزراء الداخلية العرب بالجزائر: 

الحمد الله: ال يمكن ألي قرار أن يغير 
في هوية وطابع وتاريخ القدس

الجزائر - "وفا": أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله بأنه ال يمكن 
ألي ق���رار أن يغير ف���ي هوية وطابع وتاريخ القدس، أو ينش���ئ 
إلس���رائيل حقا فيها أو يعطي ش���رعية ألحد، مج���ددًا التحذير 
من تداعيات ق���رارات اإلدارة األميركي���ة الخطيرة حول القدس 

والالجئين والحدود والمستوطنات
جاء ذل���ك خالل كلمته، أم���س، في ال���دورة 35 لمجلس وزراء 
الداخلي���ة العرب، المنعقدة في الجزائ���ر، بحضور رئيس الوزراء 
الجزائ���ري أحمد اويحيى، ووزير الداخلية الس���عودي األمير عبد 
العزيز بن س���عود بن ناي���ف، ووزير الداخلية ف���ي الجمهورية 
التونس���ية لطف���ي إبراهيم، ووزي���ر الداخلية ف���ي الجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية نور الدين بدوي، واألمين العام 
لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، والعديد من 

وزراء الداخلية العرب.
وأض���اف الحمد الله، "على العال���م أن يبني اليوم، على مبادرة 
الرئيس محمود عباس التي أعلن عنها أمام مجلس األمن الدولي، 
للتوصل إلى الس���الم العادل والش���امل، بآلي���ة دولية متعددة 
األطراف، وباالس���تناد إلى قرارات الش���رعية الدولي���ة ومبادرة 
السالم العربية، ووفق حل الدولتين، إلقامة الدولة الفلسطينية 
المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967".

وأوضح رئي���س الوزراء، "تنعق���د أعمال ه���ذا المجلس، الذي 
نأتي إليه جميعا إلعمال حقوق وآمال ش���عوبنا في تعزيز أمنها 
واس���تقرارها، وتحديات إقليمية ودولية تشتد من حولنا، وفي 
وقت ت���زداد فيه وتتالح���ق األحداث واألزمات التي تش���هدها 
أوطانن���ا، وهو األم���ر الذي خلق بيئ���ة راعية ومناس���بة لتنامي 
وتغلغل اإلرهاب والتطرف الذي يستهدف مجتمعاتنا، ويسعى 

إلى تدمير ما تحمله بلداننا من تاريخ وهوية وحضارة".
وتاب���ع، "في خضم كل ه���ذا، يأتي إعالن الرئي���س األميركي 
دونالد ترام���ب باعتبار القدس عاصمة لدولة إس���رائيل وقراره 
نقل السفارة األميركية إليها في أيار المقبل، في خطوة أحادية 
غير قانونية، تنتهك بش���كل سافر، كافة القرارات واالتفاقيات 
وااللتزامات الدولية، وتس���تفز المجتمع الدولي بأس���ره، وتدفع 

بالمنطقة إلى مزيد من الصراعات وعدم االستقرار".
واس���تطرد رئيس ال���وزراء، "لق���د أطلق���ت اإلدارة األميركية، 
بانتهاكها المتعمد لس���يادة القانون الدولي، العنان إلسرائيل 
لتس���تبيح أرضن���ا وتفرض مخططاته���ا لضم الق���دس وعزلها 
وتزوير طابعها الثقافي والتاريخي والسياسي وطمس هويتها 
الفلسطينية، ولتواصل اس���تهداف أبناء شعبنا، خاصة أطفاله 
وش���بابه، بالقتل واالعتقال وبأعمال التنكيل، كما أن إس���رائيل 
ماضية في محاوالت ش���رعنة وتثبيت احتاللها، بتوس���يع البؤر 
االس���تيطانية التي تم بناؤها على ممتلكات ومقدرات ش���عبنا، 
وتشريع القوانين لفرض السيادة اإلسرائيلية على المستوطنات 

في الضفة الغربية. 

وتابع، إننا في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ قضيتنا، نعول 
على أكبر اصطفاف دولي إلى جانب ش���عبنا، فبالعدل والس���الم 
وحدهما نكرس شرق أوسط آمنا ومس���تقرا، بل وعالما خاليا من 

العنصرية واإلرهاب".
وبّين الحمد الله، "لقد بدأنا مرحلة جديدة من النضال للحفاظ 
على القدس ومقدس���اتها اإلسالمية والمسيحية، وصون تراثها 
ومكانتها كحاضنة لألديان السماوية الثالث، وفي هذا السياق، 
فإننا نثمن عاليا الجهود الش���جاعة التي يبذلها األردن الشقيق 
والصديق، بقي���ادة الملك عبد الله الثاني، لدعم ونصرة القدس 
ورعاية مقدس���اتها والتصدي لمحاوالت تغيي���ر الوضع القائم 

فيها".
واس���تدرك رئيس ال���وزراء، "إننا نراهن على أش���قائنا العرب 
وأصدقائن���ا في العالم الذين اتحدت مواقفه���م وانحازوا لقيم 
الحق والعدالة اإلنس���انية، وتصدوا للقرارات األميركية الجائرة 
في المحافل الدولية كافة، بدءا بمجلس األمن والجمعية العامة 
لألم���م المتحدة، وم���رورا بق���رارات منظمة التعاون اإلس���المي 
وقرارات الجامعة العربية على مس���توى وزراء الخارجية ورؤساء 
البرلمان���ات العربي���ة، ونقدر المواقف الداعم���ة والمؤازرة التي 
تبنته���ا حركة ع���دم االنحياز وقمة االتح���اد األفريقي واالتحاد 
األوروبي، ونتوجه بكل االمتن���ان والتقدير من المملكة العربية 
السعودية، وعلى رأسها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 
على موقفهم الدائم والثابت والداعم لحقوق ش���عبنا المشروعة 
وفي مقدمتها، حقه في إقامة دولة مس���تقلة ذات سيادة، على 

حدود العام 1967، وعاصمتها القدس".
وق���ال، "إن التحدي���ات المصيرية التي نش���هدها اليوم في 
فلس���طين، إنما تفرض علين���ا الدفع باتج���اه مصالحة حقيقية 
وجادة، تستجيب للتحديات الراهنة، وتنهي عذابات شعبنا في 
قطاع غزة وتكرس األمن والس���لم األهلي فيه وتنهض بمستوى 
حياته���م. لق���د اضطلعنا بمس���ؤولياتنا في القط���اع ونفذنا ما 
أمكن من مش���اريع إعادة إعماره، رغم ش���ح الم���وارد وانخفاض 
الدعم الخارجي والقي���ود االحتاللية. وقد أعلنا مرارا أن الحكومة 
جاهزة لتحمل كافة مس���ؤولياتها والتزاماتها تجاه قطاع غزة، 
فق���ط عب���ر التمكين الفعلي لها، وبما يش���مل الس���ماح بعودة 
جمي���ع الموظفي���ن القدامى إلى عمله���م، والتمكين المالي من 
خالل الجباية والس���يطرة الكاملة على المعابر، والتمكين األمني 
للش���رطة والدفاع المدني، لفرض النظام العام وسيادة القانون، 

وتمكين السلطة القضائية من تسلم مهامها في القطاع".
واس���تدرك رئيس الوزراء، "ال ش���ك أن المنطق���ة العربية، كما 
معظم دول العالم، تعاني من اإلرهاب وممارس���اته وأخطاره، ما 
عطل وأخر مس���يرة التنمية فيها، وقد أصبحت حالة الالاستقرار 
المرافقة لإلرهاب، منمطة وملصقة باإلس���الم، رغم أن الكثير من 

ضحايا اإلرهاب كانوا من المسلمين".

صيدم يبحث مع ممثلة النرويج مواصلة دعم قطاع التعليم
رام الله - "األيام": بحث وزي���ر التربية والتعليم العالي 
صبري صيدم، م���ع ممثلة النرويج لدى فلس���طين هيلدا 
هارالس���تاد، أمس، عددًا من الموضوعات الخاصة بتطوير 
العالقات ف���ي مختلف مج���االت التعليم، خاص���ة المنح 
الدراس���ية وإمكانية زيادتها للتخصصات النوعية التي 

تناسب سوق العمل.
وناقش الجانبان عدة قضايا تخص قطاع التعليم منها 
مشروع المئة، الذي يستهدف بناء 100 مدرسة في قطاع 
غزة، واس���تكمال مش���روع بناء عدد من مديريات التربية 

والتعليم العالي.
وأش���اد صيدم بالعالق���ات الوثيق���ة الت���ي تربط بين 
البلدي���ن، خاصة بمجاالت التعليم، مثمنًا اس���تمرار دعم 

النروي���ج طلبة فلس���طين عب���ر تقديم المنح الدراس���ية 
وغيرها، والجهود التي تبذلها هارالستاد في سبيل دعم 

القطاع التعليمي وتطويره.
كما تم التباحث في سبل توفير الدعم الفني والموسيقي 
 في مجال دعم األوركس����ترا المدرس����ية 

ً
والثقاف����ي؛ خاصة

الفلسطينية، وإقامة المعارض في المدارس والجامعات.
من جهتها، أش���ادت هارالستاد بجهود ال�وزارة لتطوير 
المس���يرة التعليمي���ة، ومواصل���ة تحقي���ق المزي���د من 
اإلنجازات على مختلف المس���تويات المحلية واإلقليمية 
والدولية، وتعاون الوزارة مع الممثلية ومتابعتها ش���ؤون 
الطلبة والمديريات بش���كل خاص وقطاع التعليم بشكل 

عام، وسعيها الدائم لتعزيز العالقات بين البلدين.

"التربية" و"الثقافي البريطاني" يختتمان 
المرحلة التجريبية لبرنامج "بال تاغ"

رام الله - "األي���ام": اختتمت وزارة التربية والتعليم العالي، 
والمجلس الثقافي البريطاني، وبالش���راكة م���ع وكالة الغوث 
"األونروا"، أمس، المرحل���ة التجريبية لبرنامج "بال تاغ"، وذلك 
ضم���ن فعالية اس���تمرت ثالثة أيام، في رام الل���ه وغزة وبيت 
لحم، والذي من خالله تم تكوين 44 فريقًا تش���مل 850 معلمًا، 
وتدريب 33 مشرفًا تربويًا للغة اإلنجليزية و11 مختصًا تربويًا.
وش���ارك في حفل اختتام البرنامج؛ وزي���ر التربية والتعليم 
العال���ي صبري صي���دم، والمدير اإلقليم���ي للمجلس الثقافي 
البريطاني في الشرق األوسط وشمال أفريقيا كريس رولينغز، 
ومدير المجلس في فلس���طين بريندن مكشيري، ومدير برامج 
التعليم في "األون���روا" بالضفة معاوية اعمر، بحضور المعلمة 
حنان الحروب، ومدير عام اإلش���راف والتأهيل التربوي شهناز 

الفار وأسرة الوزارة، والمعلمين المشاركين بالبرنامج.
ويهدف البرنامج لتحس���ين أداء معلم���ي اللغة اإلنجليزية 
في الضفة وغزة، من خالل تبادل واكتس���اب الخبرات والتعرف 
على تقنيات وأس���اليب التعليم الجديدة، وسيتم العمل على 
التقييم النهائي للبرنامج من أجل تطويره وتحسينه للوصول 

إلى عدد أكبر من المعلمين.
وأك���د صيدم اعت���زازه بالش���راكة م���ع المجل���س الثقافي 
البريطان���ي؛ والتطلع لتعزيز ه���ذه الش���راكة، خاصة بمجال 
تدريب المعلمين بمجال اللغة اإلنجليزية، مؤكدًا توسيع هذا 
العالقة لتش���مل برامج أخرى تركز على دع���م اإلبداع والتميز، 

والعالقة الوثيقة مع "األونروا".
وش���دد على ضرورة تسلح الفلس���طيني بالعلم في مواجهة 
االحتالل وحربة الشرس���ة عل���ى قطاع التعليم الفلس���طيني، 
خاصة على المناهج الوطنية، وقال: التس���لح بالعلم والمعرفة 

والتمك���ن م���ن المه���ارات المختلفة ه���ي الس���بيل للحرية 
واالستقالل ولجعل فلسطين دائمًا على خارطة المعرفة عالميًا.

وأض���اف: "حينما نتحدث عن التعليم؛ فحن نتحدث عن بناء 
القي���م وامتالك المهارات المختلفة، فبالعلم نس���مو ونرتقي 
ونفتخ���ر، ال كما يتفاخر االحتالل بالقت���ل والدمار والتحريض 

المستمر على الشعب الفلسطيني".
من جهته، أش���اد مكش���يري بالش���راكة الوثيق���ة مع وزارة 
التربية و"األونروا"، مبينًا أن الهدف من البرنامج هو تحس���ين 
أداء المعلمين الفلس���طينيين وتعزيز تب���ادل الخبرات فيما 

بينهم.
بدوره، قال رولينغز، إن المجلس سيس���تمر وبالش���راكة مع 
وزارة التربي���ة بالعم���ل لتطوير مه���ارات المعلمين وتحقيق 
تغيرات جذرية لمس���اعدتهم وتوفير مس���تقبل أفضل لهم، 
مش���يدًا بدور وزارة التربي���ة واألونروا، ومؤك���دًا أهمية اللغة 
اإلنجليزية في توفير فرص مستقبلية للشباب الفلسطينيين 

وفتح اآلفاق أمامهم.
أم���ا اعمر فأوضح أن هذه الفعاليات التي تأتي ضمن برنامج 
"بال-تاغ "، تعتبر فرصة رائعة لمس���اعدة المعلمين وتحسين 
وتطوير أساليب التعليم لديهم، مؤكدًا أهمية مشاركة كافة 

معلمي وكالة "األونروا" في البرنامج.
وتخلل حفل االختتام؛ مش���اركة س���تة مختصين عالميين 
بتعلي���م اللغ���ة اإلنجليزي���ة، بدعوة م���ن المجل���س الثقافي 
البريطان���ي؛ خبراتهم م���ع المعلمين الفلس���طينيين، وهؤالء 
المختصون هم: س���كوت ثورنبري، وادريين انديرهيل، وجين 
ويليس، ونيك بيلبرو، وجو س���ايرز، ولورين بيركنز، كما تخلل 

الحفل تقديم مسرحية طالبية باللغة اإلنجليزية.

غنيم يبحث مع "جايكا" 
اليابانية التعاون بمجال المياه

رام الل���ه - "األيام": بحث رئيس س���لطة المياه، مازن غني���م، مع نائب رئيس 
وكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا"، جونيش���ي يامادا، سبل تعزيز التعاون 

المشترك بين الطرفين.
واس���تعرض غنيم خطة عمل س���لطة المياه من خالل تنفيذ مشاريع وبرامج 
إستراتيجية تهدف إلى تحسين وتطوير قطاع المياه، والتحديات السياسية 
والخدماتية التي تواجه قطاع المياه الفلس���طيني، مشددًا على أهمية تطوير 
العمل المش���ترك، وقال: "نع���ول على دعم الدول الصديق���ة التي تربطنا بها 
عالقة إستراتيجية، خاصة أن دعم مشاريع إستراتيجية في قطاع المياه يمس 

بشكل مباشر حياة المواطنين ويؤسس لمستقبل مائي آمن".
من جهته، أكد يامادا استمرار الدعم المطلوب بتنفيذ مشاريع إستراتيجية 

تهدف إلى تطوير قطاع المياه في فلسطين.

"األوقاف" تجري القرعة العلنية الختيار 
حجاج منطقتي جباليا والوسطى

غزة - عيس���ى سعد الله: أجرت وزارة األوقاف والشؤون الدينية، أمس، القرعة العلنية 
االس���تكمالية الختيار حجاج بيت الل���ه الحرام للعامين الج���اري والمقبل في منطقتي 

جباليا والمحافظة الوسطى في قطاع غزة.
وحضر القرع���ة التي جرت في مقر جمعية الهالل األحم���ر بمدينة غزة، أعضاء لجنة 
الحج والعمرة وموظفو وزارة األوقاف، إضافة الى ش���خصيات اعتبارية وممثلي شركات 

الحج والعمرة.
وكان���ت وزارة األوق���اف والش���ؤون الديني���ة أعلنت مؤخ���رًا عن فتح باب التس���جيل 
للمواطني���ن الراغبين في أداء فريضة الحج لمنطقة جباليا والمحافظة الوس���طى، نظرًا 

النتهاء أعداد المسجلين فيها.
وكشفت الوزارة خالل القرعة أن عدد المسجلين من منطقة جباليا بلغ 2362 حاجًا فيما 

بلغ عدد المسجلين في المحافظة الوسطى 3999 حاجًا.
وبينت "األوقاف" أن حصة منطقة جباليا لهذا العام بلغت 183 حاجًا، علمًا بأن حصتها 
االساس���ية 274 حاجا، وذلك نظرًا لوجود أعداد مسجلة في االعوام السابقة، فيما كانت 
حصة المحافظة الوسطى 218 حاجًا لهذا العام، علمًا بان حصتها األساسية 357 حاجا.

وفي س���ياق متصل قال وزير األوقاف والش���ؤون الدينية الش���يخ يوسف ادعيس إن 
الوزارة ال تزال تنتظر ردًا وموافقة مصرية على الس���ماح بخروج المعتمرين من س���كان 

قطاع غزة عبر معبر رفح البري المغلق.
وأضاف ادعي���س ل�"األيام"، انه خاط���ب الجهات المصرية المختص���ة وذات العالقة 

للسماح بخروج سكان القطاع لالعتمار من خالل فتح معبر رفح.
وأك���د ادعيس أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة في هذا االطار ومن خالل اكثر من وزير 

ومسؤول النهاء هذه اإلشكالية القائمة منذ أربع سنوات بسبب اغالق معبر رفح.
وعبر ادعيس عن امله في ان تنجح هذه الجهود في حل االزمة وتمكن عش���رات آالف 

المواطنين من أداء مناسك العمرة.

عواد يبحث مع نظيره الجزائري تعزيز التعاون بالمجال الصحي
رام الله - "األيام": بحث وزير الصحة جواد عواد، مع وزير الصحة 
الجزائري مختار حزبالوي، أمس، السبل الكفيلة بتعزيز التعاون 
الصحي المشترك، وتدريب الطواقم الطبية، ودعم وزارة الصحة 
الفلس���طينية، وذلك خالل لقاء عقده عواد مع نظيره الجزائري، 
في الجزائر، بحضور نائب سفير فلسطين لدى الجزائر بشير أبو 

حطب، والملحق الطبي في سفارة فلسطين علي سكسك.
وقال عواد: "عقدنا لقاء موس���عا مع وزير الصحة الجزائري، كان 
مثمرا وبناء، وس���يبنى علي���ه في تطوير العالق���ات الطبية بين 
الجانبي���ن، وذلك في العديد من المجاالت الصحية مثل االدوية، 
واالستعانة بالخبرات الجزائرية في التخصصات الطبية النادرة، 

وتدريب الك���وادر الطبي���ة، وتقديم الدعم والمس���اندة لوزارة 
الصحة".

وأض���اف: "األخوة ف���ي وزارة الصح���ة الجزائرية أب���دوا كامل 
االستعداد لتلبية االحتياجات ودعم الوزارة والمساهمة بشكل 

كبير في تدريب الطواقم الطبية الفلسطينية".
وأش���اد بالعالقات المتينة التي تربط القيادتين والش���عبين 
الجزائري والفلسطيني، مشيرا الى المواقف الجزائرية المشرفة 
التي كان���ت وال تزال داعمة لحقوق الش���عب الفلس���طيني في 
االس���تقالل، وإقامة الدولة المستقلة، وعاصمتها القدس، وثمن 

مواقف الجزائر تجاه فلسطين وشعبها.

مجلس أمناء "القدس المفتوحة" 
الجديد يعقد جلسته األولى

رام الله - "األيام": عق���د مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة، في رام الله، 
أمس، جلسته األولى في دورته الجديدة، بعد صدور المرسوم الرئاسي بإعادة 
تشكيل المجلس برئاس���ة المهندس عدنان سمارة، وانتخاب رياض الخضري 

نائبًا لرئيس المجلس.
وناقش المجلس مجموعة من القضايا التي تخص جامعة القدس المفتوحة، 
خاصة اس���تكمال مش���اريع المباني المملوكة للجامع���ة، وجرى تكريم عضوي 
المجلس اللذين انتهت عضويتهما وهما محافظ س���لطة النقد عزام الش���وا، 

ونائب رئيس كلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة نهى خوري.
ورحب رئيس مجلس األمناء خالل الجلسة بالعضوين اللذين انضما للمجلس 
في هذه الدورة وهما: رئيس مجلس إدارة المستشفى االستشاري التخصصي 

سالم أبو خيزران، ورجل األعمال المهندس عاهد بسيسو.

اليابان تقدم 40 مليون دوالر 
لصالح مشاريع في فلسطين

رام الله - "وفا": قدمت اليابان 40 مليون دوالر أميركي لعدد من القطاعات والمشاريع 
الحيوية في قطاع غزة والضفة، السيما القدس، حيث تسلمت مستشارة رئيس الوزراء 
خيرية رصاص، نيابة عن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، رس���الة حول رزمة المساعدات 
الياباني���ة الجدي���دة بقيمة 40 مليون دوالر، من وفد ياباني رفيع المس���توى من وكالة 

"جايكا" اليابانية للتعاون الدولي.
ج���اء ذلك خالل لقائها في مقر رئيس الوزراء برام الله، أمس، الوفد الياباني، بحضور 
ممثل اليابان لدى فلس���طين تاكيش���ي اوكوبو، حيث بحث الطرفان سبل التواصل بين 
الحكومة اليابانية والحكومة، وآليات التعاون المش���ترك لتنفيذ المش���اريع الحيوية 
التي س���تدعمها اليابان. وشكرت رصاص اليابان على مساعداتها المقدمة لفلسطين، 
خاص���ة الدعم المق���دم لتنفيذ المش���اريع الحيوية في قطاع غزة، واس���تمرار دعمها 
لوكال���ة الغوث "األون���روا"، مجددة التأكيد على أن اليابان من أهم المانحين للش���عب 

الفلسطيني.
ودع���ت الحكومة اليابانية لدعم جهود الحكومة في تنفيذ مش���روع محطة التحلية 
في غزة، مش���يرة إلى أن المشروع س���يحل أزمة المياه في القطاع، وثمنت دعم اليابان 

للمشاريع الحيوية في غزة، والدعم المقدم للمنطقة الصناعية الزراعية في أريحا.

عان اتفاقية تعاون
ّ

جامعتا القدس وسراييفو توق
ع رئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، 

ّ
رام الله - "األيام": وق

ورئيس جامعة س����راييفو البروفيس����ور رفعت سكريجلج، في 
العاصمة البوسنية سراييفو، أمس، اتفاقية تعاون على صعيد 
البرام����ج األكاديمية والمش����اريع البحثية، والتب����ادل الطالبي 

واألكاديمي بين الجامعتين.
وحضر توقيع االتفاقية إلى جانب رئيس جامعة س����اراييفو 
كل م����ن: نائ����ب الرئي����س األكاديم����ي البروفيس����ور دزينانا 
هس����روموفتش، ونائب الرئيس لش����ؤون الطلبة البروفيس����ور 
ميرزا إبراهيموفتش، وسفير فلسطين لدى البوسنة والهرسك 

رزق النمورة، والمستشار محمد حماد.
وق����ال أبو كش����ك: إن هذه االتفاقي����ة تأتي تتويج����ًا لحوار 
طويل م����ع جامعة س����اراييفو ونتيج����ة لجهد حثي����ث بذلته 
سفارة فلسطين لدى البوسنة والهرسك في سبيل تحقيقها، 
وفت����ح باب التعاون بي����ن جامعتي العاصمتين الفلس����طينية 

والبوسنية.
وشكر رئيس جامعة سراييفو على توقيع االتفاقية المهمة، 
والسفير النمورة على ما بذله من جهود في هذا اإلطار، مشيدًا 
بعمل الس����فارة الدؤوب في سبيل تمتين العالقة بين البلدين 

ومؤسساتهما الفاعلة.
والتقى أبو كش����ك مجلس كلية الدراس����ات اإلس����المية في 
سراييفو، وعميدها الدكتور زهدي حسانوفيتش، وتم االتفاق 
على إنشاء برنامج مشترك للتبادل األكاديمي والطالبي، وطرح 

فكرة العمل على برنامج مشترك للدراسات اإلسالمية.
وذك����رت جامعة الق����دس أن هذه االتفاقية ه����ي األولى من 
نوعها بين جامعة فلسطينية وجامعة في البوسنة والهرسك، 
والتي من ش����أنها فتح آفاق جديدة، وتطوير التعاون الثقافي 
والعلمي نحو تمتين العالقة بين الدولتين، "والتذكير بالقدس 

عاصمة دولتنا األبدية في هذا البلد ذي األغلبية المسلمة".

الخليل: إطالق مشروع ترميم مبنى 
في البلدة القديمة واستخدامه كمدرسة

ومختب���رات ومكتبة ومكات���ب إدارة وغرف 
معلمين ومعلمات ومرافق، وتبلغ مس���احته 
اإلجمالية 700 متر مرب���ع، إضافة إلى فناء 

ملحق به مساحته 850 مترًا مربعًا.
أم���ا صال���ح فذك���ر أن هذه المدرس���ة 
ستس���هل على طلب���ة البل���دة القديمة 
وتع���زز صمودهم، وش���كر لجن���ة إعمار 
الخليل على ه���ذه المبادرة التي أضافت 
بصم���ة جدي���دة ف���ي تعزيز المس���يرة 

التعليمية في البلدة القديمة.
وق���ال الدكتور أكرم عم���رو، ممثاًل عن 
عائل���ة عمرو: إن أبناء عائلة عمرو فخورون 

بالتبرع بهذا المبنى، الذي وصفه بمبنى 
العزة والكرامة واألصالة، "وهو مبنى اآلباء 
واألجداد األكارم، رحمهم الله، وفخور بأن 
يكون صرحًا علميًا شامخًا ومنارة تهدي 

الطالئع اليافعة للعلم والمعرفة".
ون���ّوه الجعبري إلى أن ه���ذه المبادرة 
تس���تحق التقدير لحاجة البلدة القديمة 
إلى مزيد من المدارس األساس���ية، حيث 
إن الحواج���ز العس���كرية تعي���ق وصول 
الطلبة إلى مدارس���هم وهذه المدرس���ة 
تس���ّهل األمر عل���ى الطلبة ف���ي البلدة 

القديمة.

مركز بلدية الخليل المجتمعي 
يختتم دورة "طّور نفسك"

الخلي���ل - "األيام": اختتم مركز بلدية الخليل المجتمعي "ش���ارك"، أمس، دورة "طّور 
نفسك" المنفذة في جامعة بوليتكنك فلسطين، بالتعاون مع كلية المهن التطبيقية، 

وذلك بحضور عميد الكلية إسحق سدر، ومدير المركز عمر الرجبي.
وأش���ارت بلدية الخليل، إلى أن الهدف من الدورة تحضير المش���اركين إلش���راكهم 
بس���وق العمل، من خ���الل عدة مواضيع تم تدريبهم عليها وه���ي: االتصال والتواصل، 
والعم���ل الجماعي، واتخاذ الق���رار، والمبادرات المجتمعية والريادية، وكتابة الس���يرة 

الذاتية، واالستعداد لمقابلة العمل.
وأكد الرجبي أهمية الش���راكة الدائمة وس���بل تعزيز التعاون المشترك بين المركز 
والجامع���ة، الفتًا إلى اس���تعداد المركز لتنفيذ مجموعة من األنش���طة المتنوعة داخل 
وخارج أس���وار الجامعة، وبّين أن هناك حزمة من الدورات واألنشطة سيتم تنفيذها في 

الجامعات بمحافظة الخليل خالل األيام المقبلة.
من جهته، أش���اد س���در بدور مركز البلدية المجتمعي في تنفيذ مثل هذه األنشطة، 
مشيرًا إلى أهمية هذه الدورات، وأكد اس���تعداد الكلية الستقبال المزيد من األنشطة 
والفعاليات الالمنهجية لدورها في خدمة طلبة وخريجي الكلية، وش���كر بلدية الخليل 

والمدربين على دورهم الفاعل في الدورة.
وقالت المش���اركة تبارك النتش���ة: هذه الدورة مهمة جدًا لطلب���ة الجامعات، خاصة 
للطلب���ة الخريجي���ن، موضحة أن مواضيع ال���دورة تؤثر على توجه الطلب���ة نحو الطريق 

خرجهم من الجامعة. 
َ
الصحيحة بعد ت

وأضافت: "مش���اركتي بهذه الدورة، عادت علّي بالمردود اإليجابي على ش���خصيتي، 
واالستفادة من المواضيع المقدمة بها في الحياة اليومية".

الخلي���ل - "األيام": نظم���ت لجنة إعمار 
أم���س، وبحضور رئي���س بلدية  الخليل، 
الخليل ورئيس لجنة إعمارها، تيسير أبو 
والمحافظ كامل حميد، ومدير  س���نينة، 
عام لجنة الخلي���ل عماد حمدان، وممثلي 
المخابرات العامة واألمن الوقائي وعائلة 
عمرو، ونائب مدير التربية ياس���ر صالح، 
وأمين سر اللجنة التنظيمية لحركة "فتح" 
ف���ي البل���دة القديمة، مهن���د الجعبري، 
حفاًل أعلنت خالله "إعمار الخليل" انطالق 
مش���روع ترميم مبنى آل عم���رو في حارة 
بني دار، الس���تخدامه كمدرسة أساسية 

سيطلق عليها "مدرسة عمرو".
وأش���اد أب���و س���نينة بتع���اون عائلة 
عم���رو مع لجن���ة اإلعم���ار، مثمن���ًا دعم 
الوكال���ة الس���ويدية الدولي���ة للتنمية 
ومنظمة اليونيس���كو للمش���روع، وشكر 
وزارة التربي���ة على اس���تعدادها إلدارة 
المدرسة وتش���غيلها، واألجهزة األمنية 
على تعاونها في تس���هيل مهمة لجنة 
اإلعمار وحل الملكيات مع الجزء المتبقي 
م���ن المالكين، مؤك���دًا دور لجنة اإلعمار 
وجهودها في حماية المباني التاريخية 

وإنجازاتها.
من جهته، أش���ار حميد إل���ى الجهود 
التي تبذلها لجنة إعمار الخليل بالتعاون 
مع المؤسس���ات المحلي���ة والوطنية في 
دعم البل���دة القديمة وإع���ادة إحيائها، 
معبرًا عن فخ���ره بهذه اإلنج���ازات التي 
ش���هدتها البل���دة القديمة ف���ي اآلونة 

األخيرة.
ب���دوره، لفت حمدان إل���ى أن هذا المبنى 
يمت���د عم���ره إل���ى نح���و 300 ع���ام، وكان 
يس���تخدم مجمعًا للمحاكم الش���رعية في 
زم���ن الخالف���ة العثمانية، ومن ثم س���كنًا 
لعدة عائالت، مبين���ًا أن المبنى يتكون من 
ثالثين غرفة سيتم توزيعها كغرف صفية 

طالب بجامعة  األزهر يفوز بمسابقة دولية
غزة - "األيام": فاز الطالب في كلية طب األس���نان بجامعة األزهر-غزة س���الم 
شراب بالمركز األول باختيار الحكام، في المسابقة الدولية األولى التي نظمها 

االتحاد العالمي لطلبة طب االسنان في التصوير الفوتوغرافي في جنيف.
ودار موضوع المسابقة حول الصعوبات والتحديات التي يواجهها طالب طب 

األسنان للوصول إلى النجاح.
وشارك في المسابقة أكثر من )42( مشتركًا من كافة دول العالم، وتم اختيار 
الفائزين بالمس���ابقة وف���ق معايير محددة وضعتها لجن���ة التحكيم، منها ما 
يعتمد على حصول المتسابق على إجماع لجنة التحكيم، ومنها ما يعتمد على 
آراء الجمه���ور وإعجابهم بها عبر مواقع التواصل االجتماعي، حيث اس���تطاع 

الطال���ب ش���راب االس���تحواذ عل���ى 
إجماع لجن���ة التحكيم، فيما حصلت 
المتس���ابقة آية الس���يد م���ن مصر 

بالمركز الثاني. 


