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دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2018/1/10
الرقم: 2016/8490

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم 2016/8490

إلى المحكوم عليه/ نورهان إبراهيم محمد صالح/ طولكرم عزبة ش���وفة الش���ارع الرئيسي مسلخ 
مفيد عبد ربه/ مجهول محل اإلقامة حاليًا.

نعلمك ان المحكوم لها: شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية م.خ.م )جوال(/ وكيلها المحامي 
رمزي عفانة.

قد حضر/ ت إلى دائرتنا وطرح/ ت لتنفيذ شيك بقيمة 646 شيكل، باإلضافة إلى مبلغ 18 شيكل 
بدل رسوم تنفيذ حالة ومستحقة األداء إضافة إلى الرسوم والمصاريف.

لذا يتوجب عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أسبوعين من نشر هذا اإلعالن 
وبعكس ذلك س���يتم السير بإجراء التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر 

حسب األصول والقانون.
مع االحترام

مأمور التنفيذ
إياد مشهور

دولة فلسطين
وزارة المالية

دائرة ضريبة أمالك محافظة رام الله والبيرة واللواء
التاريخ: 2018/3/27 الرقم: ص/2018/187 
يعلن الطالع العموم بأنه قد تقدم لدى دائرة أمالك رام الله )المالية( السيد: ناصيف فؤاد 
ناصيف طايع، من سكان الطيبة بصفته وكيل دوري بموجب الوكالة الدورية الصادرة عن 
الس���فارة الفلسطينية/ في اإلمارات العربية المتحدة بتاريخ 2018/3/5 تحت الرقم 8307 
تصديق وزارة العدل الفلس���طينية تحت رقم 2018/1515 معاملة بيع على قطعة األرض 

189 حوض 1/7 موقع البلدة القديمة/ مستثنى من التسوية من أراضي مدينة الطيبة.
فم���ن له اعتراض علي���ه التقدم إلى دائرة أمالك رام الل���ه )المالية( خالل مدة أقصاها 15 
يومًا من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم السير بإجراءات الملف حسب 

القانون واألصول.
الحصة اسم الوكيل الدوري   اسم المالك   

كاماًل ناصيف فؤاد ناصيف طايع  ريم مروان غوراني 
مدير مكتب ضريبة أمالك رام الله
محمود حمايل

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2018/1/30
الرقم: 2017/7581

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم 2017/7581

إلى المحكوم عليه: محمود رش���دي مصطفى الهيقي/ الرام مقابل الهمش���ير عمارة القصراوي/ 
مجهول محل اإلقامة حاليًا.

نعلمك أن المحكوم له/لها: شركة االتصاالت الفلسطينية م.خ.م )جوال(/ وكيلها المحامي رمزي 
عفانة.

حي���ث أن المحكوم له قد حضر/ت إلى دائرتنا وط���رح/ ت للتنفيذ حكم محكمة صلح حقوق رام 
الل���ه في الدعوى رقم 2015/2390 الصادر بتاري���خ 2016/9/28 والقاضي بإلزام المحكوم عليه 
بدفع مبلغ وقدره 3929 شيكل للمدعية وتضمينه الرسوم والمصاريف وخمسون دينارا اتعاب 

محاماة باإلضافة الى مبلغ 52 شيكل بدل رسوم دائرة التنفيذ حالة ومستحقة األداء.
لذا يتوجب عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أسبوعين من نشر هذا اإلعالن 
وبعكس ذلك س���يتم السير بإجراء التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر 

حسب األصول والقانون.
مع االحترام

مأمور التنفيذ
إياد مشهور

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية نابلس
دائرة التنفيذ

الرقم: 2015/6168
التاريخ: 2018/2/19

ورقة إخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس
بالدعوى التنفيذية رقم 2015/6168

إلى المحكوم عليه: عبد الحليم حس���ن عبد مهلوس / رام الله / أم الشرايط / سوبر ماركت بيسان 
ومجهول محل اإلقامة حاليًا.

يجب عليك أن تؤدي في ظرف أسبوعين اعتبارًا من تاريخ تبلغك ورقة اإلخبار التنفيذي هذه في 
هذا العدد بالقرار المنفذ الصادر ف���ي القضية التنفيذية رقم 2015/6168 دائرة تنفيذ نابلس 
وموضوعها مطالبة مالية بمبلغ 1021 ش���يكل وذلك بموجب ش���يك لصالح المحكوم له إبراهيم 
محمد إبراهيم لدادوة وإذا انقضت هذه المدة فس���تضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم حس���ب 

األصول والقانون بحقك.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية نابلس
دائرة التنفيذ

الرقم: 2015/2979
التاريخ: 2018/2/15

ورقة إخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس
بالدعوى التنفيذية رقم 2015/2979

إلى المحكوم عليه: مهاب محمد طه حسين رام الله بيتونيا حارة الحدادة قرب سوبر ماركت باب 
الحارة بجانب الحضانة ومجهول محل اإلقامة حاليًا.

يجب عليك أن تؤدي في ظرف أس���بوعين اعتبارا من تاريخ تبلغك ورقة اإلخبار التنفيذي هذه 
في هذا العدد بالق���رار المنفذ الصادر في القضية التنفيذية رق���م 2015/2979 دائرة تنفيذ 
نابل���س وموضوعها مطالبة مالية بمبلغ 10111 ش���يكل بموجب كمبيال���ة لصالح المحكوم له 
إبراهيم محمد إبراهيم لدادوة وإذا انقضت هذه المدة فستضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم 

حسب األصول والقانون بحقك.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية

التاريخ: 2018/2/18

تبليغ قرار صادر عن محكمة صلح نابلس بالدعوى الحقوقية رقم 2014/2059
إلى المدعى عليه: قصي امين عبد الرحمن عمير ومجهول محل اإلقامة.

عماًل بقرار محكمة صلح نابلس بالدعوى الحقوقية رقم 2014/2059 فقد تقرر تبليغك قرار الحكم 

الص���ادر بالدعوى المذكورة أعاله والصادر بتاري���خ 2015/10/14 وفق أحكام المادة 20 من قانون 

أص���ول المحاكمات المدنية والتجارية والذي أقامها عليك يعقوب لطفي عبد اللطيف عرباس���ي 

بواس���طة وكيله المحامي األس���تاذ رضا المصري والمتضمن الزام المدعى عليه بدفع مبلغ 3631 

شيكل للمدعي وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و50 دينارا اتعاب محاماة.
رئيس قلم حقوق محكمة صلح نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2017/11/7
الرقم: 2016/1556

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم 2016/1556

إلى المحكوم عليه/ محمد ظافر محمد محمد/ رام الله قرية الطيرة بالقرب من المسجد/ مجهول 
محل اإلقامة حاليًا.

نعلمك ان المحكوم لها: ش���ركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية م.خ.م )جوال(/ وكيلها الخاص 
المحامي رمزي عفانة.

قد حضر/ ت إلى دائرتنا وطرح/ ت لتنفيذ كمبيالة بقيمة 3151,16 ش���يكل، باإلضافة إلى مبلغ 
43 شيكل بدل رسوم تنفيذ حالة ومستحقة األداء إضافة إلى الرسوم والمصاريف.

لذا يتوجب عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أسبوعين من نشر هذا اإلعالن 
وبعكس ذلك س���يتم السير بإجراء التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر 

حسب األصول والقانون.
مع االحترام

مأمور التنفيذ
إياد مشهور

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2018/1/28
الرقم: 2016/1000

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم 2016/1000

إلى المحكوم عليه/ نائل إبراهيم إبراهيم رباح/ رام الله/ ام الش���رايط/ دوار األمين/ مجهول محل 
اإلقامة حاليًا.

نعلمك ان المحكوم لها: شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية/ وكيلها المحامي رمزي عفانة.
قد حضر/ ت إلى دائرتنا وطرح/ ت لتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة صلح رام الله المؤرخ بتاريخ 
2015/6/16 المتضمن إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ 5089 شيكل مع الزام المحكوم عليه بدفع 

الرسوم والمصاريف ومبلغ 20 دينار بدل اتعاب محاماة.
لذا يتوجب عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أس���بوعين من نشر هذا اإلعالن 
وبعكس ذلك سيتم الس���ير بإجراء التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر 

حسب األصول والقانون.
مع االحترام

مأمور التنفيذ
إياد مشهور

دولة فلسطين
السلطة القضائية

التاريخ: 2018/3/11

تبليغ قرار صادر عن محكمة صلح نابلس بالدعوى الحقوقية رقم 2015/760

إلى المدعى عليه: ياسر فايق سمحان جبر ومجهول محل اإلقامة.
عم���اًل بقرار محكمة صلح نابلس بالدعوى الحقوقية رقم 2015/760 فقد تقرر تبليغك قرار الحكم 
الص���ادر بالدعوى المذكورة أع���اله والصادر بتاريخ 2016/2/22 وفق أح���كام المادة 20 من قانون 
أص���ول المحاكمات المدنية والتجارية والذي أقامها عليك يعقوب لطفي عبد اللطيف عرباس���ي 
بواسطة وكيله المحامي األستاذ نجيب ريان و/أو رضا المصري والمتضمن إلزام المدعى عليه بدفع 

مبلغ 8117 شيكل للمدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف و50 دينارا اتعاب محاماة.
رئيس قلم حقوق محكمة صلح نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

التاريخ: 2018/2/22

تبليغ قرار صادر عن محكمة صلح نابلس بالدعوى الحقوقية رقم 2017/707

إلى المدعى عليه: محمد جودت جودة يوسف ومجهول محل اإلقامة.
عم���اًل بقرار محكمة صلح نابلس بالدعوى الحقوقية رقم 2017/707 فقد تقرر تبليغك قرار الحكم 
الص���ادر بالدعوى المذكورة أعاله والصادر بتاري���خ 2017/11/21 وفق أحكام المادة 20 من قانون 
أصول المحاكمات المدنية والتجارية والذي أقامتها عليك مؤسس���ة عرباس���ي التجارية بواسطة 
ممثله���ا يعق���وب لطفي عبد اللطيف عرباس���ي بواس���طة وكيله المحامي األس���تاذ نجيب ريان 
والمتضم���ن الزام المدعى عليه بدفع مبلغ 1600 ش���يكل المدعى ب���ه للجهة المدعية وتضمينه 

الرسوم والمصاريف و50 دينارا اتعاب محاماة.
رئيس قلم حقوق محكمة صلح نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طوباس
التاريخ :2018/3/28
رقم المعاملة : 368 /2018

يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة يونس ش���هيل يوسف صوافطة بصفته 

الوكي���ل دوري بموج���ب الوكال���ة الدورية رق���م )171/2018/355 (الص���ادرة عن محكمة 

صل���ح طوباس بتاري���خ 2018/2/27 بموجب الوكال���ة الدورية رق���م )6535 (الصادرة عن 

القنصلية العامة لدولة فلس���طين/دبي بتاريخ 2017/4/12 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم  

368/ج/2018على قطعة األرض رقم)5(من الحوض )23( من أراضي طوباس

فمن ل���ه أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عش���رة 

أيام من تاريخ النشر وإال  سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .

اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: يونس شهيل يوسف صوافطة  

اسم الموكل ) المالك (: عبد الكريم محمود عبد الكريم صوافطة 
دائرة تسجيل أراضي
محافظة طوباس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طوباس
التاريخ : 2018/3/28
رقم المعاملة : 364 /2018

يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة س���ائد فتحي أحمد صالحات بصفته 

الوكي���ل الخاص بموجب الوكال���ة الخاص���ة ) س 1871 ص 37 /2018 (الصادرة عن 

س���فارة فلس���طين  في عمان بتاري���خ 2018/3/14 وذلك لتقدي���م معاملة بيع رقم  

2018/364عل���ى قطعة األرض رقم)140(من الحوض )10( من أراضي طوباس فمن له 

أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عش���رة أيام 

من تاريخ النشر وإال  سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .

اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: سائد فتحي أحمد صالحات    

اسم الموكل ) المالك (: عزت + صدقي أبناء محمد عبد الوحيم الحاج عمر 

رافع +جمال+عبدالكريم + جالل + ابتسام + ايمان
أبناء عبد محمد ضبابات 
دائرة تسجيل أراضي

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طولكرم
رقم المعاملة 24/ش/2018
التاريخ: 2018/3/28

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي طولكرم الس���يد/ أن���ا عامر محمد نظام عبد 

القادر حامد بوكالتي الخاصة رقم 2015/8630 عدل طولكرم 
 إلتمام معاملة بيع رقم  /ش/2018

الحوض   رقم القطعة اسم البلد  
 168   8505 عنبتا  

رقم الشقة  رقم الطابق   رقم البناية  
1   2   1

ولم���ن له االعتراض على ذلك التقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي طولكرم لالعتراض خالل فترة 
عشرة أيام من تاريخ هذا النشر وبخالف ذلك يتم السير في المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل اسم المالك   
عامر محمد نظام عبد القادر حامد/ وكيل خاص حسام رفيق هيكل ضميري  

دائرة تسجيل أراضي طولكرم

دولة فلسطين
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ جنين

احمد نبيل فضل الطاهر
جنين يعبد وسط البلد

نعلمكم انه بتاريخ 2018/3/14 قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2018/1662
والمكونة فيما بين

المحكوم له/م: 1. البنك اإلسالمي العربي/ رام الله
المحكوم عليه/م: 1.احمد نبيل فضل الطاهر/ جنين.

إش���عارك أنه يجب عليك ان تقوم في ظرف اسبوعين من تاريخ تبلغك بدفع مبلغ 13770 شيكل 
والرسوم، قيمة شيك عدد 1 لصالح المنفذ البنك اإلسالمي العربي من رام الله وكيله األستاذ عالء 
فريحات، لبيان ردك أو اعتراضك عليه، وبخالف ذلك س���تضطر دائرة التنفيذ لمباشرة اإلجراءات 

التنفيذية بحقك.
مع االحترام

مأمور التنفيذ

ورشة في »العربية األميركية« حول 
مشاريع تسوية األراضي والمياه

كتب محمد بالص:

نظم قس����م نظم المعلومات الجغرافية في كلية الهندس����ة 
وتكنولوجي����ا المعلومات بالجامعة العربي����ة األميركية، أمس، 
ورشة عمل حول تس����وية األراضي والمياه في فلسطين، وذلك 
بالتع����اون مع هيئة تس����وية األراضي والمي����اه، ووزارة الحكم 

المحلي.
وش����ارك في الورشة رئيس هيئة تس����وية األراضي والمياه 
موس����ى ش����كارنة، ونائب محافظ جنين، كمال أبو الرب، ونائب 
رئيس الجامعة لشؤون التدريب والتطوير، الدكتور نظام ذياب، 
ومدير عام ش����ركة "أكس����يس" ألجهزة المس����احة، المهندس 
س����المة عواودة، وعمر س����محة، ممثال عن وزارة الحكم المحلي، 
وعميد كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور محمد 
حمارشة، ورئيسة قسم نظم المعلومات في الجامعة، الدكتورة 
جاكلي����ن أبو داوود، وعدد من رؤس����اء البلدي����ات، ومجموعة من 

المساحين، وطلبة قسم نظم المعلومات الجغرافية.
وقبيل الورش����ة التقى رئيس الجامعة، األستاذ الدكتور علي 
زي����دان أبو زهري، ش����كارنة، حيث قدم له ش����رحا عن الجامعة 
وكلياتها وبرامجها األكاديمية في البكالوريوس والماجستير، 
وأكد أهمية الشراكة بين قسم نظم المعلومات الجغرافية في 

الجامعة وهيئة تسوية األراضي والمياه.
وافتتح الورش����ة، ذياب بكلمة أكد فيها أهمية هذه الورشة، 
وأوضح أن الجامعة حريصة على اس����تضافة النشاطات وورش 

العمل المتخصصة في العديد من المجاالت المجتمعية.
من جهته، أشار أبو الرب، إلى أهمية التنسيق المستمر بين 
كافة الجهات المسؤولة في فلسطين خاصة في مجال األراضي 
والمياه، وذلك من أجل الحفاظ على األرض والثروة المائية التي 

يسعها االحتالل لمصادرتها يوميا.
أما ش����كارنة، فقال: "إن هيئة تسوية األراضي والمياه تعمل 
جاهدة من خالل كافة طواقمها لتس����جيل وتس����وية األراضي 

الفلسطينية في كافة محافظات الوطن".
وبين أن ما نسبته 65% من األراضي الفلسطينية ال زالت غير 
مش����مولة بأعمال التس����وية، واعتبر أن عملية التسوية ليست 
عملية تس����جيل ومس����ح فقط، بل هي عملية وطني����ة بامتياز، 
وتعن����ي الحفاظ عل����ى األرض في مواجهة مح����اوالت االحتالل 
الغتصابها وتغول المس����توطنين عليها، مؤكدا، أن تس����جيل 

األراضي يعني الحفاظ عليها.
وأوضح، أن محافظة جنين من أقل المحافظات الفلس����طينية 
التي يوجد فيها اس����تيطان على مس����توى الوط����ن، وهي أكبر 

محافظة فيها نسبة أراضي مشمولة بأعمال التسوية.
وأضاف: "إن ما نسبة 92% من أراضي محافظة جنين مشمولة 
بأعمال التسوية، ولدينا فقط س����بع قرى في شمال المحافظة 

غير مش����مولة، وس����نعمل في القري����ب العاجل على تس����وية 
أراضيها لنعلن بعدها أن محافظة جنين هي المحافظة األولى 

في الوطن التي اكتملت فيها أعمال التسوية".
وف����ي كلم����ة وزارة الحكم المحل����ي، قال س����محة: "إن عملية 
تس����جيل األراض����ي مهمة جدا وض����رورة وطنية تحت����م علينا 
العمل س����ريعا على إنجازها من أجل الحفاظ على تثبيت حقوق 
الناس وقطع الطريق على كل من يحاول العبث بحقوق أصحاب 

األراضي الغير مسجلة".
ب����دوره، أوضح حمارش����ة، أن كلي����ة الهندس����ة وتكنولوجيا 
المعلومات وقس����م نظم المعلومات الجغرافي����ة بما تملك من 
أجه����زة وطواقم وخبراء، على أتم االس����تعداد للمس����اعدة في 
عملية تس����وية األراضي، واس����تضافة كل النش����اطات وورش 
العم����ل التي تعمل على توعية الطلب����ة والمجتمع المحلي في 

هذا المجال.
أما عواودة، فأش����ار إل����ى اللجنة التي ش����كلها رئيس هيئة 
تس����وية األراضي والمياه، لدراسة قوانين المساحة وإرشادات 
العمل لجميع المس����احين لتذليل المعيقات والصعوبات التي 
تواجهه����م في عملهم، والخ����روج بقانون موح����د ينظم عمل 
المس����احين، األمر الذي يصب في خدم����ة وزارة الحكم المحلي 
والبلدي����ات التي تعاني من مخطط����ات هيكلية متجاورة ولكن 

غير متوافقة.
وأضاف، إن هناك توجها لمس����ح كل الخرائط القديمة وعمل 
نس����خ إلكتروني����ة منها على نظام محوس����ب لمن����ع ضياعها، 
مش����ددا، على أهمية التعاون مع خبراء تكنولوجيا المعلومات 
في الجامعة وقس����م نظم المعلومات الجغرافية والذي يعتبر 

األول من نوعه في فلسطين.
وأكد، أن شركة "أكسيس" ألجهزة المساحة، تعهدت بدعم أي 
طالب يتقدم للدراسات العليا للحصول على درجة الدكتوراه في 

المساحة وتوفير نصف األجر التعليمي المترتب على دراسته.
وكرمت الجامعة العربية األميركية ، ش����كارنة بدرع الجامعة، 
ومدير عام شركة "أكسيس" ألجهزة المساحة، إلسهام الشركة 
في التبرع بمختبر مس����احة للجامعة، به����دف تعزيز العملية 

التدريسية لطلبة قسم نظم المعلومات الجغرافية.
وتال االفتتاح، عقد جلسات متخصصة تحدث في األولى نزيه 
حنتش، حول تسوية األراضي من حيث مفهومها وإجراءاتها.

وفي الجلس����ة الثانية، قدم الدكت����ور فايز المصري، مداخلة 
حول إدارة عطاءات مش����اريع تس����وية األراض����ي والمياه، وفي 
الجلسة الثالثة استعرض المهندس سالمة عواودة، التقنيات 
الجديدة ف����ي أعمال التس����وية-نظرة حول المس����تقبل، وفي 
الجلسة الرابعة والختامية تناول محمد الطروة، موضوع تسوية 
األراضي بين القان����ون والواقع، فيم����ا أدارت ختام عياد حلقة 

نقاش وأسئلة في نهاية الورشة.

"القدس المفتوحة" و"تشيليابينسك" 
الروسّية توقعان اتفاقية تعاون

رام الله - "وفا": وقعت جامعتا القدس المفتوحة و"تشيليابينس���ك" الروسّية، أمس، 
اتفاقية لتعزيز التعاون األكاديمي والبحثي المشترك.

���ع االتفاقية ع���ن "القدس المفتوحة" رئيس���ها يونس عم���رو، ونيابة عن رئيس 
ّ
ووق

جامعة "تشيليابينس���ك" القائم بأعمال رئيس قس���م الدراس���ات اإلقليمية األجنبية 
سميرنوف ماكسيم.

وأكد عمرو اس���تعداد الجامعة لتقديم ما يلزم إلنجاح التعاون األكاديمي بينها وبين 
"تشيليابينس���ك"، وغيرها من نظيراتها الروس���ية، مبينًا أن هذا التعاون سيسهم في 

تطوير عمل "القدس المفتوحة" وفي خلق تعاون مثمر للمؤسستين.
وأعرب الوفد عن نية "تشيليابينس���ك" إجراء تبادل أكاديمي ألعضاء هيئة التدريس 
والطلبة مع "القدس المفتوحة" للتعاون في مجال التعليم اإللكتروني والبحث العلمي، 
وتطوير قدرات مركز تعليم اللغ���ة العربية لغير الناطقين بها، مؤكدًا أن هذا التعاون 
س���يخدم العملي���ة التعليمي���ة تكنولوجيًا وثقافيًا وبحثيًا، وأش���اد باجته���اد الطلبة 

الفلسطينيين وحبهم للعلم.

"تربية جنين" تحيي ذكرى يوم األرض 
بمهرجان خطابي ومعرض تراثي

جني���ن - "وفا": أحيت مديرية تربية وتعلي���م جنين، أمس األربعاء، ذكرى يوم األرض 
الخالد في مدرس���ة بنات الهاش���مية بافتتاح معرض تراثي وبمهرجان خطابي بعنوان 

"على هذه األرض ما يستحق الحياة".
وقال مدير تربية وتعليم جنين طارق عالونة: "نحيي هذه الذكرى وفاء لدماء الشهداء 
وتأكيدًا على رس���التنا التربوية الوطنية والثقافية، لنجدد للطلبة انتماءهم لتاريخهم 

وهويتهم وثقافتهم".
وأعلن عالونة عن فوز مدرسة الهاشمية للبنات بأفضل ألبوم تراثي.

من جهتها، قالت مديرة المدرس���ة إيمان حمران، إننا نحتفي في هذا الش���هر بيوم 
األرض، ويومي المرأة واألم التي تقّدم الغالي والنفيس في س���بيل الحفاظ على الهوية 

الفلسطينية، وتشبث أبنائها بجذورهم التاريخية على هذه األرض.
وأضاف���ت، هذه هي رس���التنا من إحياء يوم األرض والتي ج���اءت عبر افتتاح معرض 

تراثي لنعمق روح االنتماء لدى طلبتنا.
وأشاد رئيس مجلس قروي الهاشمية نصري جرار، بدور التربية على هذا الحفل والذي 
يعم���ق روح االنتماء لقضيتنا الوطنية العادلة أواًل، ويس���هم في زرع الثقافة الوطنية 
في صفوف أبنائنا. ونفذ طلبة مدرس���ة ذكور زبوبا األساس���ية العدي���د من الفعاليات 
الصباحية، بدءا باألنشطة الكش���فية والقصائد الشعرية والمقاالت النثرية التي تعبر 
عن مكانة األرض وتش���بث الفلسطيني بها، وعالقة المرأة واألم بتجسيد وترسيخ هذه 

المكانة في نفوس أبنائها.

يوم ترفيهي للمسنين في جنين
جنين - محمد بالص: ش���ارك عشرات المسنين والمس���نات، مؤخرًا، في يوم 
ترفيهي نظمته حملة "ش���عاع الخير" بالش���راكة مع جمعية بيت المس���نين 
والمعوقي���ن الخيرية في جنين، بمتنزه "عروس الش���مال" في المدينة، وذلك 
بحض���ور طاق���م الحملة والجمعية وع���دد من المتطوعين. وق���ال رئيس حملة 
"ش���عاع الخير"، العميد إبراهيم الج���زرة: إن هذا اليوم الترفيهي جاء في إطار 

الجهود التي تبذلها الحملة لتعزيز دمج المسنين في المجتمع.
وأضاف الجزرة: إن الفعالية تأتي في إطار دعم المسنين ومساندتهم بهدف 
التخفي���ف م���ن األوضاع النفس���ية 
واالجتماعية التي يعيشونها، مؤكدًا 
أن هذه الفئة بحاجة ماسة ومستمرة 

للدعم والمساندة من قبل الجميع.

من جهتها، أش���ارت عض���و حملة 

"ش���عاع الخير"، عطاف أبو الرب، إلى 

أن هذا النش���اط اشتمل على فقرات 

فرصة  وأعطى  وتوعوي���ة،  ترفيهية 

وحكايات  القصص  لرواية  للمسنين 

متعلق���ة بتاري���خ وثقافة الش���عب 

الفلس���طيني، م���ا س���اعدهم عل���ى 

الترويح عن أنفسهم.

صيدم يدعو طلبة برنامج التربية 
اإلعالمية لفضح انتهاكات االحتالل

رام الله - "األيام": دعا وزي���ر التربية والتعليم العالي د. صبري 
صيدم طلبة برنامج التربية اإلعالمية والمعلوماتية وعموم الطلبة 
إلى االس���تثمار األمثل لوسائل التواصل االجتماعي، والعمل على 
نقل صورة األوضاع في فلسطين، وفضح انتهاكات االحتالل أمام 
العالم، مؤكدًا ضرورة تسلح الطلبة بالمهارات والمعارف المختلفة 

إلبقاء اسم فلسطين دائمًا على خارطة المعرفة العالمية.
ج���اء ذلك خ���الل لقائه، أمس، بمق���ر الوزارة؛ طلبة ومش���رفي 
برنامج التربية اإلعالمية والمعلوماتية في مدرس���ة الساليزيان 
بمديرية التربية والتعليم العال���ي في بيت لحم، بحضور مدير 
عام العالقات الدولية والعامة في الوزارة نديم سامي، والمديرة 
العام���ة للهيئة الفلس���طينية لإلع���الم وتفعيل دور الش���باب 
"بي���االرا" هانيا البيطار، ومدير اإلعالم التربوي ثائر ثابت، ومدير 
العالق���ات العامة واإلعالم في "بياالرا" حلمي أبو عطوان، وممثلة 
عن أكاديمية دويتشه فيله األلمانية منى النجار، ورئيس قسم 

العالقات العامة واإلعالم بمديرية تربية بيت لحم خلود دراس.
وأكد صي���دم الش���راكة مع "بي���االرا" ليس فقط ف���ي برنامج 

التربية اإلعالمية، وإنما ف���ي كافة المجاالت ذات العالقة بقطاع 
الشباب، مشددًا على ضرورة تأهيل الطلبة وإكسابهم المهارات 
اإلعالمي���ة المختلفة، الفتًا إل���ى أن هذا البرنام���ج يأتي كجهد 
مدروس ومنظم لخلق جيل إعالمي واٍع ومميز يحافظ على القيم 

والثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني.
وأكد صيدم أن المناه���ج التعليمية لدى االحتالل مبنية على 
التحري���ض وتدعو له، وأن خي���ر دليل على ذل���ك الجرائم التي 

يرتكبها االحتالل بحق أبناء الشعب الفلسطيني يوميًا.
من جهتها، أكدت البيطار العالقة اإلس���تراتيجية بين الوزارة 
 بمجال التربي���ة اإلعالمية وغيره���ا من البرامج 

ً
وبي���االرا، خاصة

 الس���عي بالتعاون مع الوزارة لتوس���يع العمل 
ً
الهادفة، مؤكدة

بهذا البرنامج ليطال المزيد من المدارس.
من جهتها، تحدثت دراس حول الفوائد التي يحققها برنامج 
التربي���ة اإلعالمي���ة والمهارات التي اكتس���بها طلبة مدرس���ة 
 عن أملها في أن يشمل هذا 

ً
الس���اليزيان في هذا المجال، معربة

البرنامج المزيد من مدارس المديرية.

إطالق المشاورات الوطنية للتقرير األولي 
التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

رام الله - "وفا": أطلقت وزارة الخارجية والمغتربين، بالشراكة 
م���ع وزارة التنمي���ة االجتماعي���ة، والهيئة المس���تقلة لحقوق 
اإلنسان، وبدعم فني من مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان 
في األرض الفلس���طينية المحتلة، المشاورات الوطنية الخاصة 
بمسودة التقرير الرس���مي األولي لدولة فلسطين حول اتفاقية 
حق���وق األش���خاص ذوي اإلعاقة، والت���ي انضم���ت إليها دولة 

فلسطين العام 2014.
وأكد مس���اعد وزي���ر الخارجي���ة والمغتربين للعالق���ات متعددة 
األطراف السفير عمار حجازي، أهمية عقد هذه المشاورات المتعلقة 
بحقوق األش���خاص ذوي اإلعاقة التعليمية واالجتماعية والثقافية 
والصحي���ة، ودمجهم في كافة مجاالت الحياة اليومية، حيث عقدت 
المش���اورات الوطني���ة بحضور ممثلي���ن عن مؤسس���ات المجتمع 
المدني، خاص���ة مجلس منظمات حقوق اإلنس���ان الفلس���طينية، 
باإلضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الرسمية األعضاء في الفريق 

الوطني، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

وناق���ش المجتمع���ون مس���ودة التقرير التي غط���ت الحقوق 
المكفولة في االتفاقية، وه���ي الحق في العيش بكرامة، والحق 
ف���ي التعليم، والحق في الصحة، والحق ف���ي الوصول )التنقل(، 
والح���ق في الضم���ان االجتماع���ي، والحقوق األس���رية والفئات 

المهمشة، والحق بمستوى معيشي الئق والحقوق الثقافية.
ويعتبر انضمام دولة فلس���طين إلى االتفاقيات والمعاهدات 
الدولية، ومن ضمنها اتفاقيات حقوق اإلنس���ان، وعلى رأس���ها 
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، خطوة مهمة نحو تعزيز 
الجه���ود والنضال الوطني نحو ترس���يخ دعائم دولة فلس���طين 
المس���تقلة التي تكف���ل لكل مواط���ن حقوق���ه، وتتولى فيها 

القوانين صيانة وحماية حقوق اإلنسان لجميع أفراد الشعب.
وطالب���ت المجتمع الدول���ي بصيانة وحماية م���ا تكفله هذه 
االتفاقي���ات من حقوق لمواطنيها، وأك���دت وفاءها بالتزاماتها 
تجاه مواطنيها كافة من خالل مواءمة التش���ريعات والسياسات 

الوطنية مع المواثيق الدولية.

توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة
المياه وبلديتي الخليل ويطا

عت س���لطة المي���اه بمقرها في رام الله، 
ّ
رام الله - "األيام": وق

أمس، مذكرة تفاهم مع بلديتي الخليل ويطا الخاصة بمش���روع 
محطة المعالجة.

وأكدت األطراف الثالثة ضرورة بذل كافة الجهود المستطاعة 
لألخذ بعين االعتبار المخاوف المش���روعة ألهال���ي وبلدية يطا 

بخصوص مجرى سيل وادي السمن.
وأك���د رئيس س���لطة المياه مازن غنيم "أننا ل���ن نقبل أن يقع 
الضرر على أهلنا في أي مكان في الوطن"، مش���يرًا إلى أن سلطة 
المياه على اطالع كامل بهذه التخوفات التي طرحتها بلدية يطا، 
وقمنا من���ذ البداية بوضعها بعين االعتبار، ال س���يما التخوفات 
البيئي���ة واالجتماعية، حيث تم تضمين معالجة هذه التخوفات 
في عطاء تصميم وإنش���اء وتش���غيل محط���ة المعالجة، مؤكدًا 
أن س���لطة المياه لن تدخر أي جهد للعمل على هذه المش���اكل 

البيئية في محافظة الخليل، تحديدًا المشاكل المتعلقة بمجرى 
السيل بوادي السمن المحاذي لمدينة يطا.

وأكد رئي���س بلدي���ة الخلي���ل أن البلدية س���تبذل كل جهد 
مس���تطاع لتخفي���ف هذه األض���رار ذات العالق���ة بمدينة يطا، 
وبدوره أكد رئيس بلدية يطا جل تقديره لدور سلطة المياه في 
حل مشاكل المياه في المدينة وألخذها بعين االعتبار تخوفات 
أهال���ي يطا فيم���ا يخص مجرى الس���يل، مؤك���دًا أهمية إنجاح 

وتنفيذ هذا المشروع الوطني والمهم.
ويعتب���ر توقيع هذه المذكرة إنج���ازًا كبيرًا لتعزيز الثقة بين 
جميع األطراف، والبدء في هذا المشروع الوطني المهم والممول 
من البنك الدولي والوكالة الفرنس���ية واالتحاد األوروبي، والذي 
س���يعمل على توفير ظروف بيئي���ة وصحية آمن���ة للمحافظة، 
وكذلك سيعمل على توفير مصدر للمياه ينعش القطاع الزراعي.


