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تنويه
ذكر خطأ في االعالن الصادر عن دائرة تسجيل أراضي طوباس معاملة رقم 1050/ج/2019 

المنشور بجريدة األيام 
ذكر الخطأ في وكيال عن البائعة فاطمة ابراهيم محمد دراغمة

والصحيح وكيال عن البائعة فاطمة علي سليمان زهران
لذا اقتضى التنويه

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 3259/ج/2019
التاريخ: 2019/4/15

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد/ة دعد مصطفى احمد عابد 

وذلك بصفة وكيال عاما بموجب الوكالة العامة رقم 6629/2014/419 تاريخ 2014/7/3
اصرح عن بيع كامل الحصص
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على اراضي كفردان حوض رقم 10 قطعة رقم 13
فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

فاخر+نور+محمد+عمي���د+ حنين+ديم���ا أبناء مصطفى 
احمد حسين

دعد مصطفى احمد عابد

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله

رقم الملف: 1363/ج/2019
التاريخ: 2019/4/15

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
يعلن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي رام الله السيد/ة ندى ومحمد ونبيلة وأمل أبناء 
فالح عايد ش���ومان وفالح عايد فالح شومان بواس���طة الوكيل الخاص شافي عبد اللطيف 
عبد المجيد مرة بموجب الوكالة الخاصة رقم 2019/3948 بتاريخ 2019/2/26 عدل رام الله 
والمعطوفة على الوكالة العامة رقم 2019/1000 بتاريخ 2019/2/10 تصديق وزارة العدل 

وعلى الوكالة العامة رقم 2018/6285 بتاريخ 2018/10/8
الصادرة من كاتب عدل 

وذلك بمعاملة بيع على اراضي خربة أبو فالح حوض رقم 6  حي رقم 3 قطعة رقم 97
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة أيام من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

شافي عبد اللطيف عبدندى ومحمد ونبيلة وأمل أبناء فالح عايد شومان 

شافي عبد اللطيف عبدفالح عايد فالح شومان
دائرة األراضي رام الله

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله

رقم الملف: 1367/ج/2019
التاريخ: 2019/4/15

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
يعلن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي رام الله الس���يد/ة انيس إبراهيم عبد الحفيظ 
حسين بواسطة الوكيل الخاص عبد اإلله حسين دحبور حديد بموجب الوكالة الخاصة رقم 

2019/937 عدل رام الله بتاريخ 2019/1/17
الصادرة من كاتب عدل 

وذلك بمعاملة بيع على اراضي 
يبرود حوض رقم 2 قطعة رقم 63
يبرود حوض رقم 2 قطعة رقم 22

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة أيام من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  
عبد اإلله حسين دحبور حديد أنيس إبراهيم عبد الحفيظ حسين 

دائرة األراضي رام الله

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2019/4/8
الرقم: 2018/6255

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله في الملف التنفيذي رقم 
2018/6255

إلى المحكوم عليها: 1. ش���ركة إر آند ت���ي للمقاوالت 2. نداء الدين محمد وصفي عبد القادر 
اس���ية 3. عبد القادر محمد وصفي عبد القادر آس���يا/ أريحا/ وسط البلد/ شارع األيام/ عمارة 

الياسيني/ط2.
نعلمك أن المحكوم له: شركة فلسطين للتأمين/ وكيلها المحامي اسحق أبو عوض.

نعلم���ك أن المحكوم له بواس���طة وكيله حضر إلى دائرتنا، وطرح للتنفيذ ش���يكات بقيمة 
12600 ش���يكل باإلضافة الى مبلغ 137 ش���يكل بدل رس���وم تنفيذ، لذا يتوجب عليك أنت 
و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أس���بوعين من نش���ر ه���ذا اإلعالن وبعكس ذلك 
س���يتم الس���ير بإجراء التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنش���ر حسب 

األصول والقانون.
مع االحترام،

مأمور التنفيذ
يحيى عطا

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2019/4/10
الرقم: 2018/926

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم 2018/926

إل���ى المحكوم عليه: روبين س���امي روبين بزار/ عنوانه س���ابقًا: رام الله/ جمالة/ قرب مدارس 
الوكالة/ مجهول محل اإلقامة حاليًا.

نعلمك أن المحكوم له: شركة بنك فلسطين/ وكيله المحامي سليمان حمارشة أو من ينوب 
عنه.

قد حضر/ت إلى دائرتنا وط���رح/ت لتنفيذ كمبيالة بقيمة 107000 دوالر، باإلضافة إلى مبلغ 
2405 شيقل بدل رسوم تنفيذ حالة ومستحقة األداء إضافة إلى الرسوم والمصاريف.

لذا يتوجب عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أس���بوعين من نش���ر هذا 
اإلعالن وبعكس ذلك س���يتم الس���ير بإج���راء التنفيذ حضوريًا بحقك وعل���ى ذلك تم إجراء 

تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون.
مع االحترام

مأمور التنفيذ
يحيى عطا

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ 2019/3/31
الرقم: 2018/4691

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم 2018/4691

إلى المحكوم عليه: احمد اس���حق اديب غيث/ رام الله/ الش���رفة/ بالقرب من البنك اإلسالمي 
الفلسطيني/ بجانب صيدلية القدس.

نعلمك أن المحكوم لها: شركة اكسيزو لالستثمار/ وكيله المحامي إبراهيم خطيب.
ق���د حضر/ت إلى دائرتنا وطرح/ت للتنفي���ذ كمبيالة بقيمة 500 دوالر باإلضافة إلى مبلغ 28 
ش���يكل بدل رسوم تنفيذ، 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
يحيى عطا

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 3258/ج/2019
التاريخ: 2019/4/15

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن الطالع العموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد/ة رائدة علي حسن 
ارش���يد بصفتي وكيلة عن: سامي عبد الله مصطفى ارش���يد بموجب الوكالة الدورية رقم 

444/2019/3131 تاريخ 2019/3/18
بيع الحصص حسب الدورية

الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على اراضي صير حوض رقم 13 قطعة رقم 4

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة 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: 3270/ج/2019
التاريخ: 2019/4/15

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم أن���ه تقدم إلى دائرة األراض���ي مكتب جنين الس���يد/ة عزمي راتب فارس 
أبو حس���ن وذلك بصفة وكيال عاما بموجب الوكالة العام���ة رقم 435/2017/10387 تاريخ 
2017/10/16 والوكالة العامة رقم 412/2012/5892 الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 
2012/7/31 أصرح عن بيع كامل حصص بس���ام وريما ورجوة أبناء راتب فارس أبو حس���ن 

و341 متر من حصص غسان
الصادرة من كاتب عدل 

وذلك بمعاملة بيع على اراضي جنين حوض رقم 20070 قطعة رقم 13
فم���ن له أي اعتراض على ذلك التق���دم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

عزمي راتب فارس أبو حسنغسان + بسام + رجوة+ ريما أبناء راتب فارس أبو حسن
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي طوباس

رقم الملف: 1141/ج/2019
التاريخ: 2019/4/15

إعالن صادر عن دائرة األراضي طوباس
يعل���ن للعموم أنه تقدم إل���ى دائرة األراضي طوباس الس���يد/ة انا جواد محمد حس���ين 
غن���ام بصفتي وكيال عن البائعة اديبة حامد يونس أبو ع���رة بموجب الوكالة الدورية رقم 
176/2018/1192 تاري���خ 2018/7/10 صلح طوب���اس والمعطوفة على الوكالة العامة رقم 

169/2017/2051 تاريخ 2017/12/26 صلح طوباس حسب الوكالة الدورية
الصادرة من كاتب عدل صلح طوباس

وذلك بمعاملة بيع على اراضي 
عقابة حوض رقم 9 قطعة رقم 10
عقابة حوض رقم 9 قطعة رقم 11
عقابة حوض رقم 9 قطعة رقم 13
عقابة حوض رقم 7 قطعة رقم 21
عقابة حوض رقم 8 قطعة رقم 37

فمن له أي اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمسة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

جواد محمد حسين غنام أديبة حامد يونس أبو عرة   
دائرة األراضي طوباس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي طوباس

رقم الملف: 1148/ج/2019
التاريخ: 2019/4/15

إعالن صادر عن دائرة األراضي طوباس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي طوباس الس���يد/ة  انا هاشم عوض خلف غنام 
بصفتي وكيال عن البائعين س���ميحة عوض خلف غنام وطاهر وخالد ونضال ووليد وأحمد 
وس���ناء وأمل وأس���ماء وهدى أبناء محمد طاهر أبو غنام بموجب الوكالة العامة رقم 7362 
تاري���خ 2017/9/17 القنصلية العامة لدولة فلس���طين دبي � االم���ارات العربية المتحدة 
والوكالة العامة س���جل 1790 صفحة 2017/56 تاريخ 2017/8/30 سفارة دولة فلسطين/ 
عمان والوكالة العامة رقم 58/م و ع م/2017 تاريخ 2017/9/13 س���فارة دولة فلس���طين/ 
الرياض والوكالة العامة رقم 2017/9/60 تاريخ 2007/9/20 سفارة فلسطين روما � إيطاليا 

أصرح عن بيع 
الصادرة من كاتب عدل سفارة فلسطين/ عمان

وذلك بمعاملة بيع على اراضي 
عقابة حوض رقم 3 قطعة رقم 21
عقابة حوض رقم 3 قطعة رقم 4

فمن له أي اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمسة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

سميحة عوض خلف غنام وطاهر وخالد ونضال ووليد 
واحمد وسناء وامل وأس���ماء وهدى أبناء محمد طاهر 

أبو غنام

هاشم عوض خلف غنام

دائرة األراضي طوباس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح طولكرم
دعوى الرقم:2018/1290 حقوق صلح طولكرم 
هيئة القاضي: مشتاق القاضي
التاريخ: 2019/02/25

مذكرة دعوى صادره عن محكمة صلح طولكرم في الدعوى المدنية رقم 
)2018/1290( حقوق صلح طولكرم لتبليغ المدعى عليهم بالنشر

الى المدعى عليهم : "1 -هيثم نمر ذياب ش���لبي 2 -ميس���ون نمر ذياب شلبي 3 -كوثر نمر ذياب 
ش���لبي بصفتهم الش���خصيه ومن ورثة المرحوم والدهم نمر ذياب محمد شلبي من طولكرم_نور 
ش���مس ومجهولين محل االقام���ه حاليا، يقتضي عليكم الحضور ال���ى محكمة صلح طولكرم يوم 
2019/03/18 الس���اعه التاس���عه صباحا للنظر ف���ي الدعوى المدنيه رق���م )2018/1290( حقوق 
صلح طولكرم والتي اقامها عليكم المدعي  محمد عمر صدقي حلمي االدهم بصفته الش���خصيه 
وباالضافه لباقي ورثة المرحوم صدقي حلمي مسعود االدهم طولكرم_شارع نابلس بواسطة وكيله  

المحاميه  اماني حمدان مرفق صورة عن الئحة الدعوى.
وموضوعها :اخالء ماجور اجرته السنوية 140 دينار اردني

بناءا على قرار س���عادة القاضي محكمة صلح طولكرم فقد تق���رر تبليغكم للحضور الى المحكمه 
بالموعد المحدد

"مع االحترام"
رئيس قلم حقوق محكمة صلح طولكرم
احمد ابو الرب

18 عامًا من األسر لم تكسر 
عزيمة المناضل مروان البرغوثي

رام الله -وفا: ثمانية عش���ر عامًا لم تكسر إرادة عضو 
اللجنة المركزية لحركة "فتح" المناضل األس���ير مروان 

البرغوثي، داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي.
 البرغوث���ي المولود عام 1958 في قرية كوبر ش���مال 
غربي مدينة رام الله، أمضى حياته بين اإلبعاد واألسر، 
واعتقل في العام 2002، ويقضي حكما بالسجن لخمسة 

مؤبدات.
وعاه���د نائب رئي���س حركة "فتح" محم���ود العالول، 
القائ���د البرغوثي، في ذكرى اختطافه الثامنة عش���رة، 
على التمس���ك بنهج الحركة التي قدمت صفوة أبنائها 
وقياداتها شهداء وأسرى وجرحى، وبالتمسك بالثوابت 
الوطني���ة، والس���ير على درب المناضلي���ن حتى النصر 

والحرية".
م���ن جهته���ا، قالت ف���دوى البرغوثي زوجة األس���ير 
البرغوثي، إن االحت���الل إلى زوال ما دامت عزيمة مروان 
وإخوته األس���رى تعانق عنان السماء، مؤكدًا أن 18 عاما 
من األس���ر لم ولن تكس���ر عزيمته وعزيمة شعبنا وإنما 

ستزيده قوة وإرادة.
وأضافت إن الكل يعرف أن اختطاف ومحاكمة مروان 
هو أمر سياس���ي بالدرجة االولى، وأن اسرائيل ظنت 
أنها باختطافه ستوقف نضال الشعب الفلسطيني، 
لكن نضال شعبنا مستمر حتى تحرير األرض وإقامة 

الدولة المستقلة.
وبين���ت أن مروان ممنوع من رؤية ابنائه واحفاده، في 

محاولة بائسة من االحتالل لضرب معنوياته.
من جانب���ه، قال عضو المجلس الث���وري لحركة "فتح" 
جمال حويل، إن البرغوثي قائد للكل الفلس���طيني فوق 
الميدان وفي الس���جون، مبينا أنه ال يوجد أسير أمضى 
أكثر من 1000 يوم في الع���زل االنفرادي، و18 عاما في 

العزل الجماعي، وهذا دليل على افالس االحتالل.
وأضاف "عندما كن���ت معتقال وف���ي التحقيق، قالت 
مخابرات االحت���الل وقتها إنها أمس���كت برأس الحية، 
ورمى المحقق أمامي بالمل���ف المتعلق بالئحة االتهام 
التي تتعلق بأبي القسام كنوع من المفاخرة والضغط".

وتعرض البرغوث���ي لالعتقال عدة مرات، حيث اعتقل 
عام 1984 لعدة أس���ابيع، واعتقل م���رة أخرى عام 1985 
لنحو ش���هرين، ثم فرض���ت عليه اإلقام���ة الجبرية في 
العام نفسه، ليسجن إداريا بعد ذلك ويطلق سراحه في 
عام 1986، إلى أن تم إبعاده خارج األراضي الفلسطينية 
بقرار من وزير جيش االحتالل آنذاك إس���حق رابين في 

إطار سياسة اإلبعاد.
كما تعرض البرغوثي ألكثر م���ن محاولة اغتيال، عبر 
المركب���ات المفخخة، وفي إحداها أطلق���ت عليه وعلى 

مساعديه صواريخ موجهة.

إعالن الفائزين بمسابقة تحّدي اإلبداع األول للمياه
رام الله - "األيام": أعلن رئيس سلطة المياه مازن غنيم، أمس، الفرق الفائزة بمسابقة 
تحدي اإلبداع األول للمياه في فلسطين، التي نظمتها سلطة المياه، وشارك فيها 301 

شخص بواقع 28 فريقًا من الضفة وغزة.
وقال غنيم إن فريق "اكوا سمارت" احتل المركز األول، فيما احتل فريق "بلو فلتر" المركز 
الثان���ي، أما المركز الثالث فكان من نصيب فريق "يانج بروفيش���نال"، وأن النتائج جاءت 
بعد إطالع لجنة التحكيم على كافة البرامج اإلبداعية والخالقة التي قدمها المش���اركون، 

والتي تصب في إيجاد وسائل جديدة تخدم قطاعي المياه والصرف الصحي.
وأوض���ح أن تنظي���م فعالية خاصة لإلبداع بمج���ال المياه، يهدف إلى رفع مس���توى 
الوعي لدى فئة الشباب كقادة المستقبل بالتحديات التي تواجه قطاع المياه، وتعزيز 
مش���اركتهم ف���ي تطويره، خاص���ة أن هذه الفئة تش���كل أكثر من 30% من الش���عب 
الفلسطيني، وأن قطاع المياه يُمّس الحياه والتنمية بجميع مجاالتها، إلى جانب أهمية 
إب���راز التكنولوجيا كعامل مس���اعد ومحفز في حل تحديات المي���اه والصرف الصحي، 
إضافة إلى إنشاء روابط بين المبدعين والرياديين والجهات القادرة على احتضان هذه 

األفكار مستقباًل، ومساعدتها على التطور لتطبيقها بشكل عملي من كافة الجهات.

»العصرية الجامعية« و»إنجاز فلسطين« 
تختتمان ورشات تدريبية للطلبة

رام الل���ه - "األيام": اختتمت الكلية العصرية الجامعية وبالتعاون مع مؤسس���ة إنجاز 
فلس���طين عددًا من الورش���ات التدريبية للطلبة من مختل���ف التخصصات، فيما نظمتا 
أمس ورش���ة عمل بعنوان "مه���ارات من جوجل"، حاضر فيها رانية خيري من مؤسس���ة 
فيتاس لإلقراض. وخصص هذا النش���اط، بحس���ب بيان صدر عن الكلي���ة، أمس، لطلبة 
أقس���ام العلوم المالية واإلدارية، بهدف تزويدهم بالخبرات الالزمة للتعامل مع الفرص 

التي توفرها التكنولوجيا.
وش���ملت الدورات التي جرى اختتامها دورة أخالقيات العمل وحاضرت فيها المدربة 
هيا س���عد، وتمحورت حول توضيح وش���رح المفاهيم والمهارات األساس���ية في مجال 
 إل���ى دورة "كيف ابدأ" التي حاضرت فيها 

ً
أخالقي���ات التعامل في عالم األعمال، إضافة

المدربة نيفين قدادحة، وتمحورت حول تعريف الطلبة المشاركين بمهارات الجهوزية 
للعمل الالزمة للبحث عن الوظيفة والحفاظ عليها.

رام الله: افتتاح مؤتمر منظمة 
المدن المتحدة واإلدارات المحلية 

رام الل���ه - "األي���ام": افتتحت بلدية رام الل���ه، ومنظمة المدن المتح���دة والحكومات 
المحلية فرع الش���رق األوسط وغرب آس���يا، وبالتعاون مع االتحاد الفلسطيني للهيئات 
المحلية، في مدينة رام الله، أمس، جلس���اتها الرس���مية الجتماع���ات مؤتمر المنظمة 

للجنتي البيئة والدبلوماسية، والتي ستعقد على مدار يومين في دار البلدية.
ويشارك في المؤتمر رؤساء بلديات محلية وتركية من تركيا وفلسطين وهولندا، في 
حين تعذرت مشاركات بلديات من قطاع غزة، وأردنية وجيبوتية، لسبب رفض االحتالل 

منحهم تصاريح الدخول للمشاركة.
وأوضح موس���ى حديد رئيس بلدي���ة رام الله ورئيس االتحاد الفلس���طيني للهيئات 
المحلي���ة، في كلمته إننا نلتق���ي اليوم لنقاش هموم وتحدي���ات وطموحات البلديات 

المنضوية في هذه المنظمة الرائدة.
م���ن جانبها قالت محافظ رام الل���ه والبيرة د. ليلى غنام إن االحتالل لن يكس���ر فينا 

اإلرادة بالرغم من كل هذه االعتداءات على األرض والماء والهواء واإلنسان.
وأكد محمد دومان األمي���ن العام لمنظمة المدن المتحدة عالقة العمل من خالل هذه 

المنظمة على خدمة قضايا الهيئات المحلية في تقديم الخدمات األفضل لمدنهم.
وقالت رئيس���ة س���لطة ج���ودة البيئة عدالة االتي���رة إن البيئة في فلس���طين بوضع 
خطر، وتدهور مس���تمر بسبب سياس���ات االحتالل المتواصلة بحق مصادرنا الطبيعية 
واالعتداءات المتكررة للمس���توطنين على أراضينا الزراعية، ومصانع االحتالل وتسريب 
مياهن���ا إلى المياه االرتوازية.   من جانبه قال محمد حس���ن جبارين وكيل وزارة الحكم 
المحلي إن مدننا وقرانا الفلس���طينية مميزة يدافع فيها المواطن الفلسطيني للعيش 
بكرامة، ونعمل سوية في هيئاتنا المحلية من أجل تطوير الخدمات المقدمة لهم ومن 

أجل حقهم في المياه واألرض والعيش.
 

جامع��ة فلس��طين األهلية تطلق فعالي��ات أيام التوظيف 
بيت لحم – حسن عبد الجواد: أطلقت جامعة فلسطين األهلية، 
أمس، فعالي���ات أيام التوظيف 2019 في ح���رم الجامعة برعاية 
ش���ركة المش���رق للتأمين، وبحضور محاف���ظ محافظة بيت لحم  
كامل حميد، ورئيس مجلس أمناء الجامعة األس���تاذ داود الزير، 
ورئيس الجامعة الدكتور عوني الخطيب والهيئتين األكاديمية 
واإلدارية وممثلي الش���ركات والمؤسس���ات المشاركة وخريجي 

الجامعة والطلبة.
وأكد الخطيب أهمية أيام التوظيف للخريجين التي ستساعد 
الطلبة في التواصل مع أكثر من 25 شركة ومؤسسة فلسطينية، 

وإيجاد فرص عمل.
ولف���ت إلى أن تنظيم ه���ذا اليوم بات تقليدًا س���نويًا، ويأتي 
ضمن مس���اعي الجامعة لدعم طلبتها بعد التخرج ومساعدتهم 
ف���ي إيجاد فرص عم���ل وتحقيق أحالمه���م وأهدافهم، آمال من 

جميع الطلبة تقديم س���يرهم الذاتية للمؤسس���ات المشاركة 
وتبادل الخبرات بما يعود عليهم بالفائدة.

بدوره، أش���اد محاف���ظ محافظة بيت لحم الس���يد كامل حميد 
بالخطوات التي تخطوها جامعة فلسطين األهلية والتي وصفها 
بالنوعية في اطار التنمية الش���املة وال���ذي يدل على ان هناك 

رؤية حكيمة لدى ادارة الجامعة.
وق���دم مدير دائرة الجودة والنوعية ف���ي الجامعة المهندس 
هيث���م حج���ازي عرضا عن دراس���ة أجرته���ا وح���دة الخريجين 
والتدري���ب، بالتعاون مع دائرة الج���ودة والنوعية حول التغذية 
الراجعة من سوق العمل عن خريجي جامعة فلسطينية األهلية 
بمختل���ف التخصصات. وف���ي نهاية االحتف���ال قدمت جامعة 
فلس���طين األهلية درع���ًا تقديريًا لش���ركة المش���رق للتأمين 

تقديرها لدعمها ورعايتها أليام التوظيف.

"بيرزيت" تحتفي بخريجيها المقيمين والعاملين في اإلمارات

رام الله - "األيام": احتفت جامعة بيرزيت بخريجيها المقيمين 
والعاملي���ن في دولة اإلم���ارات العربية المتح���دة، بلقاء نظمته 
وح���دة الخريجين في دائرة تعزيز الم���وارد بالجامعة، في دبي، 

بحضور أكثر 350 خريجًا وخريجة.
وأكد رئي���س الجامعة د. عب���د اللطيف أبو حجل���ة في كلمته، 
أن "جامع���ة بيرزي���ت ما زال���ت ترى ف���ي خريجيها س���فراء لها 
داخل فلس���طين وخارجها، وهم دومًا سفراء ناجحون، يعكسون 
ون به، 

ّ
 عن الجامعة، ويبدعون في كل م���كاٍن يحل

ً
 مش���رقة

ً
صورة

ويساهمون في بناِء كل المؤسسات والدول التي يذهبون إليها". 
وأضاف د. أبو حجلة: "إن نجاَح هذا الملتقى دفعنا إلى التفكيِر 
بتأسيِس ناٍد أو جمعيٍة للخريجين في اإلماراِت العربية المتحدة، 
ونحن اآلن في المرحلِة التحضيريِة للتأس���يس، ونرحُب باألفكاِر 
 

ُ
هم التواصل

ُ
والمس���اهماِت م���ن الخريجين كافة، الذي���ن يمكن

 مع وحدِة عالقات الخريجين في دائرة تعزيز الموارد".
ً
مباشرة

وأكد على حرص الجامعة عل���ى التواصل الدائم مع خريجيها 
 
َ
أينما كانوا، ولهذه الغاية انطلق برنامج الخريجين ليكون حلقة
الوص���ِل بينهم وبي���ن الجامعِة، بل وبين الخريجين أنفِس���هم، 
بم���ا يفتُح آفاق���ًا وفرصًا للتش���بيِك وإقامِة العالق���اِت المهنيِة 

والشخصية.
وقدم رئيس الشؤون العامة والتواصل الحكومي في مؤسسة 
APCO صادق جرار كلمة خريجي الجامعة في اإلمارات، أكد فيها 

عمق العالقة التي تربط كل من درس في جامعة بيرزيت بها.
وتبادل الخريجون خالل اللقاء تجاربهم وقصصهم والمواقف 

التي واجهتهم خالل حياتهم الجامعية. 
وتخلل األمس���ية حفل فني قدم عرض دبكة لفرقة أوس���كار، 

إضافة إلى فقرة كوميدية للفنان عالء أبو دياب.

المشاركون في اللقاء.

جامعتا "القدس المفتوحة" و"الخليل" تخّرجان
المشاركين بمشروع تحسين وتأهيل المعلمين

رام الله - "األي���ام": احتفلت جامعتا القدس المفتوحة والخليل، أمس، بتخريج الفوج 
الثاني من المعلمين في "مش���روع تحسين إعداد وتأهيل المعلمين )1-4("، الذي نفذته 
كليتا العلوم التربوية في الجامعتين، والذي يجري تحت إشراف وزارة التربية والتعليم 
ممثلة بالمعهد الوطني للتدريب التربوي، وبتمويل من البنك الدولي، وذلك في احتفال 

أقيم بمسرح فرع جامعة القدس المفتوحة بالخليل.
وبّين نائب رئيس جامعة القدس المفتوحة للشؤون األكاديمية د. سمير النجدي "أن 
التدري���ب بمرحلتيه األولى والثانية أحدث تطورًا كبيرًا ف���ي إمكانيات الخريجين، ولن 
نغفل جهود المتدربين إلعداد وتطوير المجمعات التدريبية وعقد ورشة في فلسطين 

والخارج  لتبادل الخبرات".
من جانبه، أش���ار نائب رئيس جامعة الخليل للش���ؤون األكاديمية د. نبيل حساسنة 
إلى أن هذا المش���روع جس���ر العالقة التربوية المتكاملة بي���ن وزارة التربية والتعليم 
والجامع���ات والمعلمي���ن، من خالل بناء ش���راكة حقيقي���ة تمكن كلي���ات التربية في 
الجامعات الش���ريكة من أخذ دورها الحقيقي عل���ى صعيد إعداد وتأهيل المعلمين من 

خالل تحسين مهارات معلمي المرحلة األساسية األولى. 
وألقى مروان باكير، مدير الدائرة الفنية في المعهد الوطني للتدريب التربوي، كلمة 
وزير التربية والتعليم، مش���يرًا إلى أن البرنامج سجل على مدى سنوات محطات مضيئة 
ال يس���تهان بها، حيث إن معظم المعلمين الذين فازوا بالمس���ابقات في مجال التميز 
واإلنجاز هم من رواد هذا البرنامج، وهذا مؤش���ر يؤكد أن���ه برنامج نوعي على صعيدي 
التنفيذ والتخطي���ط. وفي كلمة المعلمين الخريجين، أكد المعل���م عطا الله جوابرة أن 
"المع���ارف والمهارات والقدرات التي اكتس���بها المعلمون س���تنعكس على أدائهم، 

وسيستفيد منها طلبة مدارسنا".
رم المدربون وهم من أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعتين، 

ُ
في نهاية الحفل، ك

وُس���لمت الش���هادات للخريجين والخريجات في ه���ذه المرحلة من المش���روع، والبالغ 
عددهم )154( خريجًا.

جنين: إطالق مبادرة 
لتكريم المعلمين

جنين - "وفا": انطلقت في محافظة جنين 
مب���ادرة "كرم معلم���ك"، لتكريم المعلمين 

والمعلمات، خاصة المتقاعدين منهم.
وحس���ب القائمين على المبادرة التي 
تع���ّد األولى م���ن نوعها ف���ي محافظات 
الوطن، فإن الهدف الرئيس منها تكريم 
بش���كل خاص،  المتقاعدين  المعلمي���ن 
والهيئ���ات التدريس���ية عام���ة، على ما 
قدموه للمسيرة التعليمية والطلبة خالل 

مشوارهم في مدارس محافظة جنين.
عل���ى  والقائم���ان  المنس���قان  وق���ال 
المبادرة محمد أبو الهيجا وتميم الحسن: 
المبادرة تعبير عن تقدير لعطاء وتفاني 
المعلمي���ن ف���ي عمله���م، ودورهم في 
بناء األجيال، وانطلق���ت لتعزيز العالقة 
اإليجابية بي���ن المعل���م والطالب، ولكي 
يشعر المجتمع بأهمية المعلم، ولتعود 
ل���ه هيبت���ه وكرامته ف���ي المجتمع وأن 
يت���م تعزيزه���ا، خاصة عن���د المعلمين 
المتقاعدين، وتعزز الس���لم األهلي بين 

أطياف المجتمع كافة والمعلم.
وكرم���ت المبادرة 200 معل���م ومعلمة 
معظمه���م من المتقاعدين وس���بق لهم 
العمل في س���لك التعليم في المحافظة، 

كما تم تكريم 35 مدير مدرسة.

المشاركون في اللقاء.


