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دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي 
دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس

رقم الملف: 3815/ج/2018
التاريخ: 2018/9/5

إعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي نابلس الس���يدة أميمة احمد صايل مش���اقي 
وذل���ك بصفة وكيال دوريا بموج���ب الوكالة الدورية رقم س���جل 1832 صفحة 2017/39 

تاريخ 2017/12/4
الصادرة من كاتب عدل سفارة فلسطين في عمان

وذلك بمعاملة بيع على أراضي ياصيد حوض رقم 8 قطعة رقم 50
فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل   اسم الموكل )المالك(  

أميمة احمد صايل مشاقي نايف اسعد نايف مشاقي  
دائرة األراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطه االراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة:6692/ج/2018
تاريخ   2018/08/06

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعل���ن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة ) محمد نصري موس���ى كلش ( بصفتي 
وكياًل بموجب الوكالة الدوريه   رق���م )440/2018/8251( الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 
)2018/08/08 ( و المعطوفه على الخاصه س���جل )1912(ص)2018/94( سفارة فلسطين 
بعم���ان بتاري���خ 2018/07/03 و العام���ه رق���م ) 415/2013/5481 ( ع���دل جنين بتاريخ 
)2013/07/11 ( وذلك لتقديم معاملة بيع رقم )6692/ج/2018( على قطعة األرض رقم )3 

(حوض)20027( من اراضي بيت قاد .
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 بالوكاالت المذكورة: محمد نصري موسى كلش

اسم الموكل »المالك«: فايز+ حيدر )ابناء راجح فايز العبوشي(
عدد الحصص المباعة: حسب الوكاالت

مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

دولة فلسطين
سلطه االراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة:6533/ج/2018
تاريخ   2018/09/06

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة ) محمد نصري موس���ى كلش ( بصفتي 
وكياًل بموجب الوكال���ة الدوريه   رقم )439/2018/5518( الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 
)2018/05/27 ( و الدوري���ة رقم )7196/2018/439( عدل جني���ن بتاريخ 2018/07/16 و 
المعطوفة على الخاص���ة رقم ) 6663/2018/439( عدل جني���ن بتاريخ ) 2018/07/04 ( 
وذل���ك لتقديم معاملة بيع رقم )6533/ج/2018( على قطعة األرض رقم )15 (حوض)28( 

من اراضي قباطيه .
فم���ن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عش���رة 

أيام من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: محمد نصري موسى كلش

اسم الموكل »المالك«: محمد ابراهيم محمد كميل + نادر خالد ابراهيم كميل.
عدد الحصص المباعة: حسب الوكاالت

مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي 
دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس

رقم الملف: 3809/ج/2018
التاريخ: 2018/9/5

إعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي نابلس السيد علي عبد الجبار حسين عبد الدايم 

وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 2018/5404 تاريخ 2018/8/13
الصادرة من كاتب عدل طولكرم

وذلك بمعاملة بيع على أراضي بزاريا حوض رقم 7 قطعة رقم 19
فم���ن له اعتراض على ذلك علي���ه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل   اسم الموكل )المالك(  

علي عبد الجبار حسين عبد الدايم عكرمة جميل احمد قندس  
دائرة األراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 6855/ج/2018
التاريخ: 2018/9/5

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيدة أنا ابتسام عدنان توفيق 
عاب���د بصفتي وكيال عن زهية محمود عمير إبراهي���م بموجب الدورية 297/2003/8038 

عدل جنين بتاريخ 2003/9/14
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على اراضي كفردان حوض رقم 22 قطعة رقم 34
فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي 
دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس

رقم الملف: 3802/ج/2018
التاريخ: 2018/9/5

إعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي نابلس الس���يد نايف سليمان حميدان وذلك 
بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 2017/2017/19292 تاريخ 2017/12/21 

الصادرة عن كاتب عدل نابلس
وذلك بمعاملة بيع على أراضي عصيرة الشمالية حوض رقم 18 قطعة رقم 28

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم الس���ير بالمعاملة حس���ب األصول 

ووفقًا للقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

1. تيس���ير 2. يس���رى 3. انتصار 4. مريم/ أبناء محمد عبد 
الله الجرارعة

نايف سليمان حميدان

دائرة األراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 6860/ج/2018
التاريخ: 2018/9/5

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد أنا عالء محمد احمد أبو الرب 
بصفتي وكيال عن عالء محم���د رفيق أبو الرب بموجب الدورية 433/2017/5955 عدل جنين 
بتاريخ 2017/6/22 المعطوفة على الخاصة 432/2017/4933 عدل جنين بتاريخ 2017/5/17

الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي جلبون حوض رقم 7 قطعة رقم 41

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام 
من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  
دائرة األراضي مكتب جنين

 دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 6859/ج/2018
التاريخ: 2018/9/5

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد أنا عالء محمد احمد أبو الرب 
بصفتي وكيال عن عبد المجيد رفيق حسن أبو الرب بموجب الدورية 434/2017/8291 عدل 

جنين بتاريخ 2017/8/22
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على أراضي جلبون حوض رقم 7 قطعة رقم 92
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام 
من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 3799/ج/2018
التاريخ: 2018/9/5

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيدة فاطمة محمد ذيب فارس 
وذلك بصف���ة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رق���م 1782/2018/12073 عدل نابلس 

بتاريخ 2018/8/15
بمعاملة بيع القطعة 20 من الحوض 3 من اراضي طلوزة.

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
الوكيل اسم الموكل )المالك( 

فاطمة محمد ذيب فارس آمال عمر أحمد البدوي 
حنان عمر احمد البدوي

دائرة تسجيل اراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس

رقم الملف : 3794/ج/2018
التاريخ:  2018/9/4

إعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي نابلس السيد ليث هشام حامد أبو سمارة وذلك 
بصف���ة وكيال خاصا بموجب الوكال���ة الخاصة رق���م 1342/2014/7973 تاريخ 2014/5/22 
المعطوفة على الوكال���ة الخاصة رقم 4405/2014/1325 الص���ادرة عن كاتب عدل نابلس 

بتاريخ 2014/3/20
 الصادرة من كاتب عدل نابلس

وذلك بمعاملة بيع على أراضي طلوزة حوض رقم 39 قطعة رقم 2
فمن ل���ه اعتراض على ذلك عليه التق���دم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم الس���ير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

ليث هشام حامد أبو سمارة وليد نجيب أديب نابلسي  
دائرة األراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طولكرم
رقم المعاملة: 1202/ج/2018
التاريخ: 2018/9/5

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم 

أنا/ عامر محمد نظام عبد القادر حامد بوكالتي الدورية رقم 2017/3278 عدل طولكرم
إلتمام معاملة البيع رقم 1202/ج/2018

رقم القطعة رقم الحوض   اسم البلد  
22   8485 ذنابة  

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 دوري بشار محمد نظام عبد القادر حامد 
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

دولة فلسطين
سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي طولكرم
رقم الملف:  2018/1200    
التاريخ: 2018/09/05

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي طولكرم
يعل���ن للعموم أنه تقدم الى دائرة تس���جيل اراضي طولكرم: الس���يد/ عاطف بديع محمود 
قعدان وذلك بصفته وكيال خاصا بموج���ب الخاصه رقم 1930 صفحه 2018/30 والصادره 
عن س���فارة دولة فلس���طين في عمان-االردن بتاريخ 2018/08/02 والمعطوفة على الوكاله 
العامه رقم 1847 صفحه 2018/50 والصادره عن س���فارة دولة فلس���طين في عمان-االردن 
بتاري���خ 2018/01/09 وعلى الوكاله العامه رقم س/ف/ك/و/2018/7 والصادره عن س���فارة 

دولة فلسطين في الكويت بتاريخ 2018/01/09.
وذلك التم���ام معاملة البيع رقم 1200 /ج/2018 في قطع���ة االرض رقم 67 من حوض رقم 

8528 من أراضي عنبتا- طولكرم.
فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���ر 
ايام من تاريخ نش���ر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم الس���ير باجراء المعامله حس���ب االصول 

ووفقا للقانون. 

اسم الوكيلاسم الموكل« المالك«

حس���ين ومعتصم ومنتصر وخلود ومعتز 
وخالدة وخالد  ابناء وبنات محمود حس���ين 

خضر

سناء حسين محمد خضر )وكيل عام (
عاطف بديع محمود قعدان)وكيل خاص( 

دائرة تسجيل اراضي طولكرم

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طولكرم
رقم المعاملة: 2018/1196
التاريخ: 2018/9/5

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم 

أنا/ مصعب شكيب طاهر عوض بوكالتي الدورية رقم 2018/5802 عدل طولكرم معطوفة 
على الوكالة الخاصة رقم 2017/1749 عدل طولكرم

إلتمام معاملة البيع رقم 1196/ج/2018
رقم القطعة رقم الحوض  اسم البلد 

1  8179 طولكرم 
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   

زكريا محمود زكريا قريب     مصعب شكيب طاهر عوض/ وكيل دوري
                       وائل أحمد محمد أبو هنطش/ وكيل خاص

دائرة تسجيل أراضي طولكرم

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية نابلس
التاريخ: 2018/8/30
حقوق رقم: 2018/779

مذكرة دعوى
صادرة عن محكمة بداية نابلس بالقضية المدنية رقم 2018/779

إل���ى المدعى عليه: محمد حس���ن حمزة محمود طوقان من نابلس حام���ل هوية رقم 935571737 
ومجهول محل اإلقامة حاليًا.

يقتض���ى حضورك إلى هذه المحكمة للنظر ف���ي الدعوى الحقوقية رقم 2018/779 والتي أقامها 
عليك: عماد يوس���ف زهدي حرز الله وعادل حامد زه���دي حرز الله وآالء محمد علي زهدي حرز الله 
بواس���طة وكيلتهم المحامية ُحس���ن عفوري وموضوعها تثبيت ملكية ومنع معارضة في قطعة 

أرض تقدر قيمتها 11000 ألف دينار أردني.
ويمكن���ك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على تفاصي���ل الدعوى وعماًل بالمادة 62 من قانون 
أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإنه يقتضى عليك تقديم الئحة جوابية 
خالل مدة خمس���ة عشر يومًا من تاريخ تبليغك النش���ر وإذا لم تحضر أو ترسل وكياًل عنك تجري 

محاكمتك حضوريًا.
رئيس قلم حقوق محكمة بداية نابلس

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية
دائرة تنفيذ شرعية رام الله والبيرة 

الرقم: 2018/400  
وفق: 2018/9/2م

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ شرعية رام الله والبيرة 
في الدعوى أساس 2018/400  

إلى المحكوم عليه: احمد س���ليمان س���ليم األعرج/ من ميثل���ون/ مجهول محل اإلقامة في 
بريطانيا/ وآخر محل إقامة له في بيتونيا.

نعلمك بأن المحكوم لها س���رين بس���ام احمد األعرج من رام الله ق���د حضرت إلى دائرتنا 
وطرحت للتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة رام الله الش���رعية الشرقية في الدعوى أساس 
2018/656 بتاري���خ 2018/7/11م وموضوعه���ا نفق���ة صغيرة مقدارها س���بعمائة 700 
ش���يكل ش���هريًا اعتبارًا من تاريخ 2018/5/16م بموجب اعالم الحكم رقم 506/269/499 
ل���ذا يتوجب عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة تنفيذ ش���رعية رام الله والبيرة خالل 
ش���هر من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبعكس ذلك سيتم السير بإجراء التنفيذ بحقك غيابيًا 
وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنش���ر حسب األصول والقانون تحريرًا في 1439/12/22ه� 

وفق 2018/9/2م.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح جنين
التاريخ: 2018/9/4
الدعوى رقم: 2018/312 حقوق صلح جنين

مذكرة دعوة صادرة عن محكمة صلح جنين في الدعوى الحقوقية رقم 
2018/312 لتبليغ المدعى عليه الثاني بالنشر

إلى المدعى عليه: أنور محمود منصور أبو عبيد من عرابة/ جنين ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
يقتض���ى حضورك إلى هذه المحكمة ي���وم 2018/10/25 للنظر في الدع���وى التي أقامها عليك 
المدع���ي طارق نمر منصور أبو عبيد/ عرابة بواس���طة وكيله المحامي: محمد مس���عود الداوودي � 

جنين، والتي موضوعها: أولوية بقيمة 5000 دينار أردني.
ويمكن���ك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على تفاصي���ل الدعوى وعماًل بأحكام المادة 62 من 
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإنه يقتضى عليك تقديم الئحة 
جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبلغك بالنش���ر وإذا لم تحضر ولم ترسل وكياًل عنك 

تجري محاكمتك حضوريًا.
رئيس قلم الحقوق/ محكمة صلح جنين

مصطفى أبو بكر 

بسيسو : اختيار القدس عاصمة الثقافة 
اإلسالمّية انتصار جديد للثقافة الفلسطينّية

رام الل���ه - "وفا": قال وزير الثقافة إيهاب بسيس���و، إّن 
تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزارة الثقافة لإلشراف على 
قافة اإلسالمّية 

ّ
تنفيذ البرنامج الّرسمي للقدس عاصمة الث

للعام 2019، يش���كل إضاف���ة حقيقّية للّرص���د التاريخّي 
���عب الفلس���طيني، ويلع���ب دورًا هامًا في 

ّ
والثقافّي للش

 
ّ

تعزيز رس���الة الّرواية الفلس���طينية المحمولة على الحق
 
ُ
والتجربة الواقعّية التي يعيش���ها الفلسطينّي، الراسخة

، الحالمة بالحرّية والخالص من نير االحتالل الُمظلم 
ّ

بالحق
ونقله���ا كم���ا هي إلى العال���م أجَمع، ما يفضح ممارس���ة 

االحتالل على األرض واإلنسان.
ويستند القرار إلى قرار المؤتمر اإلسالمّي الثامن لوزراء 

 
ً
الثقافة لعام 2014، والذي تم فيه اعتماد القدس عاصمة

قافة اإلسالمية للعام 2019.
ّ
للث

د بسيسو أّن اختيار القدس عاصمة للثقافة اإلسالمّية 
ّ
وأك

دس في الحفاظ 
ُ
هو امتداٌد طبيعّي  للّدور ال����ذي تلعبه الق

قافة اإلس����المّية، كونها مهبط أفئدة الُمس����لمين 
ّ
على الث

في العالم، وحاملة تراثهم وثقافتهم، مش����يرًا إلى أّن هذا 
يش����كل أيضًا نافذة فلس����طينّية إلبراز الهّم الفلسطينّي، 
وتثبيت حقه وهويته لكسر العزلة التي يفرضها االحِتالل 
على المدينة المقّدس����ة، وعلى فلسطين التي يحاول عزلها 
قافة الفلسطينّية 

ّ
َعن عمقها العربّي واإلس����المّي، وعلى الث

التي تتحّدى جدران االحتالل وأسالكه الشاِئكة.

جامعتا "القدس المفتوحة" و"الفارو دي 
منابي" اإلكوادورية توقعان اتفاقية تعاون 

رام الل���ه - "وف���ا": وقع���ت جامعتا 
"الق���دس المفتوح���ة" و"الف���ارو دي 
منابي" اإلكوادوري���ة، أمس، اتفاقية 
تع���اون ف���ي المج���االت األكاديمية 

والطالبية وفي البحث العلمي.
وجرى توقيع االتفاقية في اجتماع 
عق���د بمقر رئاس���ة جامع���ة القدس 
المفتوحة في مدينة رام الله، وذلك 
بحض���ور الممث���ل اإلك���وادوري لدى 
فلسطين خافيير سانتوس بالزارتي، 
ومستشار أول لويس أريالنو، وحسن 

قطامي من طاقم السفارة.
"الق���دس  ع���ن  االتفاقي���ة  وق���ع 

المفتوحة" رئيس���ها يون���س عمرو، 
وع���ن "الف���ارو دي منابي" رئيس���ها 

اليخاندرو ميجل سلورزانو.
وتح���دث عم���رو عن التط���ور الذي 
ش���هدته الجامعة التي تسير حسب 
الذي يقوم  المدم���ج  التعليم  منهج 
الصفية  المحاض���رات  قط���اع  عل���ى 
إل���ى جان���ب الوس���ائط اإللكترونية 
التي تعتمد عل���ى األجهزة الخلوية 
وعم���اد  التعليمي���ة،  والفضائي���ة 
العملي���ة التعليمي���ة ه���و اعتم���اد 
الطال���ب على ذاته م���ن خالل الكتب 

المطبوعة واإللكترونية.

بالزارت���ي  ش���كر  جانب���ه،  م���ن 
جامع���ة الق���دس المفتوح���ة على 
االتفاقية،  ه���ذه  لتوقيع  المبادرة 
التي تس���هم في تعزي���ز التعاون 
فلسطين  بين  واألكاديمي  العلمي 
الس���فارة  في  و"نحن  واإلك���وادور، 
ننظ���ر إلى ه���ذه االتفاقي���ة على 
أنه���ا ج���زء م���ن مس���اعي تقوية 
العالقة بين الشعبين الفلسطيني 

واإلكوادوري".
وأض���اف إن���ه وم���ن خ���الل عمله 
كم���درس جامعة في اإلك���وادور في 
الس���ابق، فه���و على قناع���ة أن لدى 
جامعة الق���دس المفتوحة ما يمكن 
اإلكوادورية،  لنظيراته���ا  تقدمه  أن 
االحت���رام  تس���تحق  فتجربته���ا 

والتعميم.

رمضان يطلع وفدًا أكاديميًا بريطانيًا
على انتهاكات االحتالل في محافظة جنين

جنين-محمد ب���الص: أطلع محافظ جنين اللواء إبراهي���م رمضان، أمس، وفدا 
طالبي���ا بريطانيا من جامعة ليفربول ه���وب، على أوضاع المحافظة وانتهاكات 

االحتالل فيها،  وذلك خالل زيارة قام بها الوفد للمحافظة.
وأطلع رمضان، الوفد الذي ضم 17 طالبا وأربعة مدرس���ين على صورة األوضاع 
العام���ة في المحافظة وانته���اكات االحتالل وإجراءات���ه اليومية فيها لفرض 
سياس���ية االحتالل بالقوة كالمداهمات للمدينة ومخيمه���ا والبلدات والقرى 

واعتقال المواطنين.
من جهتهم أكد أعضاء الوفد، أنهم س���ينقلون الصورة الحقيقية لشعبهم 

للوقوف إلى جانب الفلسطينيين انطالقا من عدالة قضيتهم.
وأش���اروا، إلى أن جامعة ليفرب���ول هوب تنظم زيارة واح���دة كل عامين إلى 
فلس���طين منذ العام 2004، بهدف تأسيس عالقات تبادل ثقافي وطالبي، من 
خالل التوجه إلى معظم الجامعات الفلس���طينية واألماكن األثرية والتاريخية، 
والتعرف على األوضاع المعيش���ية للفلس���طينيين في كافة مناحي حياتهم، 
وت���م توثيق ذلك من خالل إصدار كتاب بعن���وان "أصوات من الضفة الغربية" 
عام 2010، تضمن معاناة وإنجازات الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية من 

خالل دراسات استمرت ثالث سنوات.

ندوة ثقافية في طوباس حول اإلبداعات الشبابية
طوباس-"األيام": نظمت وزارة الثقافة في قاعة مكتبها بطوباس ندوة ثقافية 

عن اإلبداعات الشبابية استضافت فيها الشاب يحيى عويضات.
وتح���دث عويض���ات عن طفولته وذكريات���ه مع المرض ال���ذي أقعده وقراره 
االندماج مع أنش���طة المجتمع المحل���ي، رغم اإلعاقة والمش���اركة الفاعلة في 

الحياة المدرسية واألنشطة المجتمعية .
وأشار إلى تعلقه الشديد بالقراءة والكتب الثقافية القديمة والحديثة وقرأ 
نماذج من قصائده التي كتبها في بداياته األولى، حيث كتب الشعر الموزون 
الذي يس���تند إلى علم العروض، ثم واصل كتابة قصائده التي يحفظها غيبا؛ 

الرتباطها بمشاعره وتجاربه ومعاناته مع المجتمع والحياة .
وأشاد عويضات بدور مكتب وزارة الثقافة في طوباس. المتمثل في تشجيعه 

على اإلنتاج األدبي والفني منذ البدايات األولى.
اء بين الش���اعر الش���اب، والجمهور ال���ذي عبر عن إعجابه 

ّ
ودار حوار مثمر وبن

بالمستوى الفني الجيد لقصائده الشعرية المعبرة .
وفي نهاية اللقاء أهدى عبد الس���الم عاب���د مدير مكتب الثقافة في طوباس 
الشاعر عويضات مجموعة من الكتب األدبية والشعرية. وأشاد بإنتاجه األدبي 
والفني ومواهبه المتعددة، وال س���يما في مجال الش���عر، مؤكدًا أهمية العمل 

الحثيث على جمع قصائده الشعرية ونشرها في كتاب.

ملحم يبحث مع مؤسسات تمويل 
دولية تزويد غزة بالغاز لتوليد الكهرباء

رام الل���ه - »وفا«: بحث رئيس س���لطة الطاقة ظافر 

ملحم، ومؤسس���ات اجنبية، أم���س، امكانية تمويل 

تزوي���د قطاع غ���زة بالغ���از الطبيعي لغ���رض انتاج 

الكهرب���اء، ضمن جهود الحكومة لمعالجة العجز في 

إمدادات الكهرباء في المحافظات الجنوبية.

جاء ذلك خالل اجتماع عقده ملحم في مقر س���لطة 

الطاق���ة بمدينة رام الله، ض���م ممثلين عن الحكومة 

الرباعية، واالتح���اد األوروبي،  الهولندية، واللجن���ة 

وبنك االس���تثمار االوروبي، والبنك األوروبي لإلعمار 

والتنمي���ة، وم���ن الجانب الفلس���طيني ض���م عددا 

من كوادر س���لطة الطاقة، وش���ركة النقل الوطنية، 

ومجل���س تنظيم قطاع الكهرباء، إضافة الى ممثلين 

عن صندوق االستثمار الفلس���طيني ووزارة المالية 

وهيئة الشؤون المدنية.

وش���دد ملحم على أهمية تزويد قط���اع غزة بالغاز 

الطبيع���ي لغرض إنت���اج الكهرباء، وذل���ك للحد من 

العجز في إمدادات الكهرباء الذي وصل إلى مستوى 

ال يحتمل، متجاوزا نسبة %70.

وع���رض أيضا التحدي���ات اإلداري���ة والمالية التي 

تواجه قط���اع الطاقة في المحافظ���ات الجنوبية في 

فلس���طين، وعناصر مش���روع غاز غ���زة واالحتياجات 

المالية لتحقيق اهدافه.

وعب���رت المؤسس���ات التمويلي���ة المش���اركة عن 

اهتمامها بتمويل هذا المشروع، بعد توفير المناخ 

المناس���ب ف���ي قطاع غ���زة، على أن تتم المباش���رة 

باإلجراءات بشكل متواٍز.

جمعية التنمية المجتمعية والتعليم 
المستمر تختتم برامج "بناء القدرات"

بيت لحم – حسن عبد الجواد: اختتمت جمعية التنمية 

المجتمعي���ة والتعليم المس���تمر في جامعة فلس���طين 

األهلي���ة، أم���س، برامج "بناء ق���درات المجال���س واللجان 

الش���بابية ضمن مش���روع "بلدياتنا تزدهر بنا" من خالل 

مش���روع "مجتمعات مزدهرة"، بحضور المدير التنفيذي 

للجمعية خالد شناعة وطاقم "مشروع بلدياتنا تزدهر بنا"، 

ومدي���ر مكتب الجنوب في "مش���روع مجتمعات مزدهرة" 

فؤاد س���لطان والوفد المرافق وعدد من رؤس���اء البلديات 

الشريكة ومنسقي المشروع في البلديات.

وأش���ارت الجمعية الى ان التدريب���ات التي نفذت على 

ث���الث مراحل ف���ي محافظتي بيت لحم والخليل ناقش���ت 

مواضي���ع مختلف���ة كالمواطن���ة، واس���تدامة المجال���س 

الش���بابية، والتخطيط، وادارة العمل المجتمعي، واعداد 

وتصميم المبادرات، الفتة الى ان بلديتي حلحول وخاراس 

اس���تضافتا تدريبين بينما نفذ الثالث في مقر الجمعية 

في بيت لحم.

من جهته، قال ش���ناعة ان هذه التدريبات تس���اعد في 

تنمية قدرات الش���باب في المجالس الش���بابية، وتوسع 

آفاق العمل لديهم بما يخدم مجالس���هم بش���كل خاص 

وافراد المجتمع بشكل عام.

يذكر أن 93 شابا وش���ابة استفادوا من التدريبات التي 

جرت في 14 م���ن المجالس واللجان الش���بابية "بيت لحم، 

والخض���ر، والعبيدية، وتقوع، حلحول، س���عير، بني نعيم، 

الشيوخ، دورا، خاراس، اذنا، نوبا بيت اوال تفوح بيت اوال".


