
7 أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة االثنين 2019/4/22

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي 
دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس

رقم الملف: 1749/ج/2019
التاريخ: 2019/4/21

إعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي نابلس الس���يد/ عماد عبد العزيز صادق موسى 
وذل���ك بصفة وكي���ا عاما بموجب الوكالة العامة رقم س���جل 585 صفحة 2006/51 تاريخ 

2006/4/2
الصادرة من كاتب عدل سفارة فلسطين في عمان

وذلك بمعاملة بيع على أراضي برقا حوض رقم 30 قطعة رقم 15
فمن ل���ه اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خال فترة خمس���ة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعان، وبخاف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل   اسم الموكل )المالك(  

عماد عبد العزيز صادق موسى ختام عبد العزيز صادق الدغلس 
دائرة األراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس

رقم الملف: 1748/ج/2019
التاريخ: 2019/4/21

إعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي نابلس الس���يد/ يعقوب احمد يعقوب عنتري 
وذلك بصفة وكيا عاما بموجب الوكالة العامة رقم 1464/2015/11573 تاريخ 2015/7/30

الصادرة من كاتب عدل نابلس
وذلك بمعاملة بيع على اراضي 

دير شرف حوض رقم 4 قطعة رقم 38
دير شرف حوض رقم 4 قطعة رقم 4
دير شرف حوض رقم 3 قطعة رقم 2

دير شرف حوض رقم 3 قطعة رقم 48
دير شرف حوض رقم 3 قطعة رقم 67
دير شرف حوض رقم 4 قطعة رقم 7

فمن له اعت���راض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خال فترة خمس���ة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعان، وبخاف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
الوكيل اسم الموكل )المالك(  

يعقوب احمد يعقوب عنتري عائشة يعقوب محمد العنتري 
دائرة األراضي نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

التاريخ: 2019/4/10
الدعوى رقم: 2019/351

مذكرة دعوى
صادرة عن محكمة بداية نابلس بالقضية الحقوقية رقم 2019/351

إلى المدعى عليه: نور مصطفى حسن الفتاش من سلفيت ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
يقتض���ى حضورك إل���ى هذه المحكمة بتاريخ الس���اعة التاس���عة صباحًا للنظ���ر بالدعوى 
الحقوقية المرقومة أعاه والتي أقامها عليك المدعي احمد مصطفى حسن الفتاش بواسطة 

وكيله المحامي سامي شاهين وموضوعها المطالبة بمبلغ مالي.
 ويمكن���ك الحضور إلى قلم المحكمة واالطاع عل���ى تفاصيل الدعوى وعمًا بالمادة 62 من 
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإنه يقتضى عليك تقديم 
الئحة جوابية خال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك النشر وإذا لم تحضر أو ترسل وكيًا 

عنك تجري محاكمتك حضوريًا.
رئيس قلم محكمة بداية نابلس

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة االراضي في سلطة االراضي رام الله 
رقم الملف: 1458/ج/2019
التاريخ: 2019/4/21

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله 
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي رام الله  الس���يد/ ياسر وكلستيجي أبناء تاجو 
أحمد الش���لبي اس���تيرا وملفينا وختام بنات احمد عبد الرؤوف الش���لبي محمود مصطفى 
محمد عبد النب���ي مصطفى ومحمد وثائر وايهاب واحمد وميرف���ت وايناس ابناء محمود 
مصطفى عبد النبي اس���ماعيل محمد عودة الله الدرابيع تاال وتمارا بنات اسماعيل محمد 
الدرابيع بواس���طة الوكيل الدوري اس���امة محمد فايز فائق حجاز بموجب الوكالة الدورية 
2230 بتاري���خ 2019/4/9 تصديق وزارة العدل والوكالة الدورية 2229 بتاريخ 2019/4/9 

تصديق وزارة العدل والوكالة الخاصة 2019/6592 بتاريخ 2019/4/7 عدل رام الله
الصادرة من كاتب عدل رام الله

وذلك بمعاملة بيع على أراضي المزرعة الشرقية حوض رقم 17 قطعة رقم 12
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي في رام الله خال فترة 
خمس���ة أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعان وبخاف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب 

األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

دائرة األراضي رام الله

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2018/11/4
الرقم: 2017/6330

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم 2017/6330

إلى المحكوم عليه: آالء بسام يوسف زيد/ رام الله/ قرب القصر الثقافي.
نعلمك أن المحكوم لها: مصلحة مياه محافظة القدس/ وكيلها المحامي نبيل مشحور.

قد حضر/ت إلى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ شيك بقيمة 1750 شيكل باالضافة الى مبلغ 28 شيكل 
بدل رسوم تنفيذ حالة ومستحقة األداء إضافة إلى الرسوم والمصاريف.

لذا يتوجب عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خال أس���بوعين من نشر هذا اإلعان، 
وبعكس ذلك س���يتم الس���ير بإجراء التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى 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: 2018/11/12
الرقم: 2017/6506

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم 2017/6506

إلى المحكوم عليه: توفيق يوسف عبد الفتاح عمرو/ الرام/ مقابل البنك التجاري الفلسطيني.
نعلمك أن المحكوم لها: مصلحة مياه محافظة القدس/ وكيلها المحامي نبيل مشحور.

قد حضر/ت إلى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ شيك بقيمة 2628 شيكل باالضافة الى مبلغ 37 شيكل 
بدل رسوم تنفيذ حالة ومستحقة األداء إضافة إلى الرسوم والمصاريف.

لذا يتوجب عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خال أس���بوعين من نشر هذا اإلعان، 
وبعكس ذلك س���يتم الس���ير بإجراء التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى 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: 2019/2/14
الرقم: 2016/3609

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم 2016/3609

إلى المحكوم عليها/ عليه: صالح أمين حبش/ رام الله/ الطيرة/ سوبر ماركت كنعان.
نعلمك أن المحكوم لها: مصلحة مياه محافظة القدس/ وكيلها المحامي نبيل مشحور.

نعلمكم ان المحكوم له بواسطة وكيله حضر إلى دائرتنا وطرح للتنفيذ شيك بقيمة 2400 شيكل 
باالضافة الى مبلغ 35 شيكل بدل رسوم تنفيذ.

 لذا يتوجب عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خال اسبوعين من نشر هذا اإلعان، 
وبعكس ذلك س���يتم 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 أراضي طولكرم

رقم المعاملة: 525/ج/2019
التاريخ: 2019/4/18

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
أنا/ رشاد عبد الرازق رشاد طور بوكالتي الدورية رقم 2019/2519 عدل طولكرم

إلتمام معاملة بيع رقم 525/ج/2019
رقم القطعة رقم الحوض  اسم البلد 

32  8432 شويكة 
ولم���ن له االعت���راض على ذلك التقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي طولك���رم لاعتراض خال 
فترة خمس���ة أيام من تاريخ هذا النش���ر وبخاف ذلك يتم السير في المعاملة حسب األصول 

والقانون.
اسم الوكيل اسم المالك  

احمد احمد عبد الرحيم عامر    رشاد عبد الرازق رشاد طور/ وكيل دوري
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طولكرم

رقم المعاملة: 516/ج/2019
التاريخ: 2019/4/18

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي طولكرم السيد/ رشاد عبد الرازق رشاد طور 
وذلك بصفته وكيا بموجب الوكال���ة الدورية رقم 2018/4368 تاريخ 2018/7/5 الصادرة عن 

عدل طولكرم
الوكالة الدورية رقم 2015/2065 عدل طولكرم تاريخ 2015/3/24
الوكالة الدورية رقم 2018/4241 عدل طولكرم تاريخ 2018/7/1

الوكالة الخاصة رقم 2014/1496 عدل طولكرم تاريخ 2014/2/27
وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 120 حوض رقم 8438  من أراضي شويكة.

ولمن له االعتراض على ذلك التقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي طولكرم لاعتراض خال فترة 
عش���رة أيام من تاريخ هذا النش���ر وبخاف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حس���ب األصول 

والقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

سميح حسين يوسف عبده ومحمود ورائد 
ويامن وف���راس ورائ���دة وآالء وفريال أبناء 

محمد محمود شرفاء

رشاد عبد الرازق رشاد طور/ وكيل دوري

فريال رشيد عبد الفتاح شرفا/ وكيل خاصمحمد عبد الغني حسن عبده
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 1913/ج/2019
التاريخ: 2019/3/4

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ انا س���اف صالح محمود 
نزال بصفتي وكيا عن: 1. عبير عبد اللطيف يوس���ف الداوودي 2. تمارا أس���امة ناجي نزال 
بموجب الدورية 443/2019/1130 عدل جني���ن بتاريخ 2019/1/30 المعطوفة على العامة 
372/2007/1024 ع���دل جنين بتاري���خ 2007/2/10 والعامة 392/2009/3749 عدل جنين 

بتاريخ 2009/5/6
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على اراضي قباطية حوض رقم 49 قطعة رقم 10
فمن له أي اعتراض على ذلك التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خال فترة خمس���ة أيام 
من تاريخ نشر هذا اإلعان وبخاف 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: 3436/ج/2019
التاريخ: 2019/4/21

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد/ عزمي شريف حسين زقزوق 
وذلك بصفة وكيا خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 3956/2019/445 تاريخ 2019/4/19

أصرح عن بيع كامل الحصص
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على اراضي الجديدة حوض رقم 5 قطعة رقم 300
فمن له أي اعتراض على ذلك التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خال فترة خمس���ة أيام 
من تاريخ نشر هذا اإلعان وبخاف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  
عزمي شريف حسين زقزوق فاطمة فارس محمد زقزوق  

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 3453/ج/2019
التاريخ: 2019/4/21

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد/ محمد جهاد صدقي نزال 
وذلك بصفة وكيا دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 424/2015/6552 تاريخ 2015/7/7 

الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على اراضي قباطية حوض رقم 48 قطعة رقم 221

فمن ل���ه أي اعتراض على ذلك التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خال فترة خمس���ة 
أيام من تاريخ نشر هذا اإلعان وبخاف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

عب���د الله + عدنان + محمد + عم���اد + آمنة + حليمة + 
ختام + أمينة أبناء احمد يوسف العبد الله

محمد جهاد صدقي نزال

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
استئناف حقوق رقم: 2018/29

مذكرة دعوى مستأنف عليه بالنشر 
صادرة عن محكمة بداية رام الله بصفتها االستئنافية في الدعوى 

المدنية رقم 2018/29
إلى المستأنف ضدها: ش���ركة مدينة الخبراء والمعروفة بأم يوسى ماس والممثلة باياس موسى 

اسماعيل خليفة/ رام الله/ البيرة/ بالقرب من دائرة السير.
يقتضى حضوركم إلى محكمة بداية رام الله في تاريخ 2019/4/16 الساعة التاسعة صباحًا للنظر 
في الدعوى االس���تئنافية المدنية رقم 2018/29، التي أقامتها عليكم المستأنفة نسرين جهاد 
عبد الله العمري، بواس���طة وكيلها المحامي عبد الله ابو صاع، وموضوع االس���تئناف قرار محكمة 

صلح رام الله في القضية رقم 2014/3081 الصادر بتاريخ 2018/1/3.
ويمكنكم الحضور إلى قلم المحكمة واالطاع على أوراق الدعوى وجاء في أس���باب االس���تئناف ما 

يلي:

الئحة وأسباب االستئناف
 • بداية يتشرف المستأنف بتقديم االستئناف ضمن المدة القانونية ويلتمس قبوله شكًا.

 • القرار المستأنف جاء مجحفًا بحق المستأنف ومخالف لألصول والقانون.
 • الق���رار محل االس���تئناف جاء مخالفًا لألص���ول والقانون، وضد وزن البينة واألصول الس���ليمة 
في اإلثبات، ومش���وبًا بعيب القصور في التس���بيب والتعليل الس���ليمين والمتفقين مع القانون، 
وق���د اعتمدت محكمة الصلح في إصدارها للقرار محل االس���تئناف إلى الوقائع واالس���تنتاجات 
الت���ي توصلت اليه���ا محكمة الموضوع في الحكم المس���تأنف دون أن تدرك ب���أن هذه الوقائع 
واالس���تنتاجات مخالفة للقانون وللبينات المقدمة في الدعوى، وال تتفق مع أحكام قانون العمل 

رقم 7 لسنة 2000 وللتفسير المنطقي ألحكامه.
 • أخطأ س���عادة قاضي الصلح بإصدار القرار محل االس���تئناف حيث أنه قام برد مطالبة المدعية 
)المس���تأنفة( بالفصل التعس���في علما انه ثبت من وقائع الدعوى انها تم فصلها تعسفيا علما 
ان تقدي���ر الفصل التعس���في يعود لمحكمة الموضوع تس���تخلصه من وقائ���ع الدعوى وظروف 
مابس���اتها )نقض رقم 155 لس���نة 2009( وكان من األجدر على س���عادة قاضي الصلح أن يقوم 
بتوجيه اليمين المتممة للمس���تأنفة لتؤكد أنها تتقاضى راتب أكثر من 2000 ش���يكل علمًا أن 
الش���اهدة نسرين صاح محمد علي ش���لبي في شهادتها أفادت أن راتبها يتراوح بين 2000 الى 
2100 ش���يكل اي انها لم تؤكد راتب المستأنفة التي تتقاضاه فكيف لقاضي الصلح أن يعتمد 

مبلغ 2000 شيكل ليحكم بناء على ذلك.
 • الطلب: لكل ما تقدم يلتمس المس���تأنف فسخ القرار المستأنف وإعادة القضية إلى المحكمة 

مصدرة القرار للسير بها وفقا لألصول والقانون و/أو إجراء المقتضى القانوني.
مع االحترام

تحريرا في 2018/2/1
وكيل المستأنف
المحامي عبد الله ابو صاع
ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خال خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغك بالنشر بإحدى 
الصحف المحلي���ة عمًا بالمادة )62( من قان���ون أصول المحاكمات المدني���ة والتجارية رقم )2( 

لسنة 2001.
وإذا لم تحضر أو ترسل وكيًا عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.

عمار عباس
رئيس قلم محكمة بداية رام الله بصفتها االستئنافية

"القدس المفتوحة" و"النجاح" تخّرجان 
الفوج الثاني من برنامج تأهيل المعلمين

رام الله - "األي���ام": خرجت جامعتا 
الوطنية،  والنجاح  المفتوحة  القدس 
أم���س، الفوج الثاني م���ن المعلمين 
إعداد  "تحسين  بمشروع  المشاركين 
ال���ذي   ،")4-1( المعلمي���ن  وتأهي���ل 
نفذت���ه كليتا العل���وم التربوية في 
التربية  وزارة  بإش���راف  الجامعتين، 
الوطني  بالمعهد  ممثل���ة  والتعليم 
للتدري���ب الترب���وي، وبتموي���ل من 
الدولي، وذل���ك خالل احتفال  البنك 
أقيم بمسرح فرع "القدس المفتوحة" 

في نابلس.
نائ���ب  التخري���ج  حف���ل  وحض���ر 
رئيس "القدس المفتوحة" للش���ؤون 
النجدي، وممثل  األكاديمية س���مير 
"النج���اح" س���هيل صالح���ة، وممثل 
ناص���ر، وعميد كلية  "التربية" أحمد 
"الق���دس  ف���ي  التربوي���ة  العل���وم 
المفتوحة" مج���دي زامل، ومدير فرع 
نابلس يوس���ف ذياب عواد، ومديرا 
فرعي طوب���اس وجني���ن، والمدربون 
الذين أش���رفوا على تدري���ب الفوج، 
ومديري���ات التربي���ة ف���ي قباطي���ة 
وطوباس وجنين وطولكرم وقلقيلية.

بدأ االحتفال بتالوة آيات من الذكر 
الحكيم رتلها عضو هيئة التدريس 

في فرع نابلس د. جالل عيد، ثم قراءة 
الفاتح���ة على أرواح الش���هداء، تبع 

ذلك السالم الوطني الفلسطيني.
وقال النجدي: "أولت جامعة القدس 
المفتوح���ة من���ذ نش���أتها اهتمامًا 
كبيرًا بتدريب المعلمين، وش���اركت 
به���ذا المش���روع به���دف االرتق���اء 
بمهارات المعلمين وكفايتهم أثناء 
الخدمة ف���ي الصف���وف األولى ممن 
ينقصهم المؤه���ل المهني والخبرة 
العملية للوصول بمؤهالتهم لإلجازة 
المهنية، ولتلبية المعايير الجديدة 
لخدمة التعلي���م"، مبينًا أن التدريب 
التكنولوجيا وكفايات  يعتمد عل���ى 
"حيث  والمتعلم،  للتعليم  التخطيط 
اإلمكانيات  بكافة  الجامعة عملت  إن 
متطلب���ات  لتوفي���ر  والتس���هيالت 
للتميز  الوص���ول  بهدف  المش���روع 

واإلبداع".
بمرحلتي���ه  "التدري���ب  وأض���اف: 
األولى والثانية أح���دث تطورًا كبيرًا 
في إمكاني���ات الخريجين، ولن نغفل 
جه���ود المتدربين إلع���داد وتطوير 
المجمعات التدريبية وعقد ورشة في 

فلسطين والخارج  لتبادل الخبرات".
م���ن جهته، أك���د صالح���ة أهمية 

جانب من حفل التخريج.

االحتالل يضع مكعبات إسمنتية 
على مداخل سبسطية

نابلس - "وفا": قال رئيس بلدية سبس���طية، محم���د عازم، إن قوات االحتالل 
وضعت مكعبات اس���منتية عل���ى مداخل البل���دة الثالثة؛ تمهي���دا القتحام 

المستوطنين في اليومين المقبلين.
وأض���اف عازم في تصري���ح ل�"وفا"، امس، ان قوات االحت���الل اقتحمت البلدة 
فج���را، ووضعت عالمات على المن���ازل واالزقة التي ستنتش���ر حولها؛ لتأمين 
اقتحام المس���توطنين للموقع االثري، حيث س���ينظمون احتفاالت لمناس���بة 

األعياد اليهودية.
وأش���ار إلى أن البلدة تتعرض النتهاكات بشكل ش���به يومي، من اقتحامات 
ومضايقات واعتقاالت من قبل جيش االحتالل، في محاولة منها للسيطرة على 

الموقع االثري.

مجدالني يبحث مع نائب مفوض 
"األونروا" دعم المخيمات

رام الل���ه - "وف���ا": قال األمين الع���ام لجبهة النضال الش���عبي، عضو اللجنة 

التنفيذية لمنظم���ة التحرير، أحمد مجدالني، إن تجدي���د المبعوث األميركي 

جارد كوش���نر، الهجوم على وكالة الغوث "األونروا"، يندرج في إطار المس���اعي 

لتصفيتها، خاصة مع اقتراب تجديد واليتها.

وأكد مجدالني خالل لقائه، أمس، نائب مفوض "األونروا" س���اندرا ميتشل، أن 

القيادة تبذل جهودًا مع كافة األش���قاء العرب واألصدقاء في العالم لتحشيد 

الدعم المالي لوكالة الغوث، مش���ددًا على أهمية التعاون المس���تمر لتقديم 

أفضل الخدمات لالجئين الفلسطينيين في المخيمات وخارجها.

وأض���اف: نحرص على قيام الوكالة بمس���ؤولياتها تج���اه الالجئين، وكذلك 

تحسن نوعية وجودة الخدمات المقدمة.

من جهتها، تطرقت ميتش���ل الى آخر المس���تجدات التي تقوم بها الوكالة 

لتحس���ين الخدمات المقدمة، واالجتماعات المتواصلة مع كافة األطراف، وعقد 

المؤتمرات الدولية لدعم موازنة "األونروا".

فلسطين تفوز بالمرتبة الثانية 
بمسابقة حفظ القرآن في ماليزيا

رام الل���ه - "وف���ا": أعلن وكيل وزارة األوقاف والش���ؤون الدينية، حس���ام أبو 
الرب، فوز فلس���طين بالمرتبة الثانية بمس���ابقة حفظ القرآن الكريم وتجويده 
التي عقدت في ماليزيا، وش���ارك فيه���ا أكثر من 70 دولة من العالمين العربي 

واإلسالمي، وذلك بفوز الحافظة هديل خالد جبارة.
وأش���ار أبو الرب، حس���ب بيان للوزارة، أم���س، إلى أن "األوق���اف" ممثلة في 
اإلدارة العامة للقرآن الكريم تلعب دورًا بارزًا في مجال إعداد جيل من الش���باب 
الفلس���طيني المتميز والمتسلح بالقرآن، قادر على المنافسة والفوز في جميع 

المشاركات، التي يخوضها على المستويين المحلي والدولي.
من جهته، قال الوكيل المس���اعد لتحفيظ القرآن عاطف صالح، إن هذا الفوز 
يض���اف إلى سلس���لة النجاحات التي حققته���ا الوزارة والتي س���بق أن فازت 
بمراتب متقدمة في الكويت واألردن وموريتانيا والسعودية وتونس والمغرب 

واإلمارات وغيرها.

الرجوب ُيطلع أبو الغيط على آخر المستجدات السياسية

رام الله - "األيام": التقى أمين سر اللجنة المركزية لحركة 
"فتح" اللواء جبريل الرج���وب، األمين العام لجامعة الدول 
العربية أحمد أبو الغيط، أمس، في مقر الجامعة بالعاصمة 
المصري���ة القاه���رة، حيث أطلعه على آخر المس���تجدات 
السياسية على الس���احة الفلسطينية، خاصة مع مواصلة 
االحتالل انتهاكاته بحق أبناء الش���عب الفلسطيني، وفي 

ظل استمرار احتجازه لعائدات الضرائب.
وأش���ار الرجوب خالل اللقاء إلى أن القضية الفلسطينية 
تمر بمرحلة حرجة ومفصلية، خاصة في ظل تصاعد قرب 
اإلعالن عما يس���مى صفقة القرن، والتي تهدف لتصفية 

القضية الفلسطينية.
ووضع الرجوب أبو الغيط في صورة الخطوات التي ستقوم 
بها القيادة الفلسطينية لمواجهة هذه التحديات، وفي 
س���بيل الوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 

على ح���دود العام 1967 ووفق قرارات الش���رعية الدولية، 
ومبادرة السالم العربية.

من جانبه، جدد أبو الغيط  التأكيد على األهمية الكبيرة 
التي توليه���ا الجامع���ة العربية للحفاظ على المش���روع 
الوطني الفلس���طيني، وعلى تماس���ك الجبه���ة الداخلية 
الفلس���طينية خالل هذه المرحلة الدقيق���ة، مؤكدًا على 
أن وحدة الصف الفلسطيني تش���كل عنصر قوة رئيسيًا 
في مواجهة الضغوط الخارجية التي تس���تهدف زعزعة 
القضي���ة وإفراغها م���ن محتواها السياس���ي والقانوني 

والتاريخي.
كما ش���دد على دعم الجامعة العربية الكامل للش���عب 
الفلسطيني وللقيادة الفلس���طينية في نضالهما إلنهاء 
االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 

الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جانب من اللقاء.

العربية األميركية تستضيف ممثل
مكتب "إيراسموس" في فلسطين

اس���تضافت  "األي���ام":   - جني���ن 
أمس،  األميركية،  العربي���ة  الجامعة 
في  "إيراس���موس"  مكت���ب  ممث���ل 
الجيوسي،  نضال  الدكتور  فلسطين 
في لق���اء حضره أعض���اء الهيئتين 
وع���دد من  واإلداري���ة  األكاديمي���ة 
إل���ى التعرف على  الطلبة، وه���دف 
المشاريع الممولة من قبل المؤسسة 
م���ع  األكاديم���ي  التب���ادل  وفت���ح 

الجامعات األوروبية.
وافتتح اللقاء، نائب رئيس الجامعة 
لش���ؤون التخطيط والجودة الدكتور 
معاذ صبح���ة، والذي أكد أهمية هذا 
اللقاء في التعرف على أبرز المشاريع 
"إيراس���موس"، مشيرا  تمولها  التي 
إلى أهمية التعاون مع المؤسس���ات 
في سبيل تعزيز التطوير األكاديمي 

والبحث العلمي.
من جهته، قدم الجيوسي، تعريفا 
ببرنامج "إيراس���موس" في فلسطين، 
مشيرا إلى أن الهدف منه يكمن في 
بناء قدرات الجامعات الفلس���طينية 
وتش���بيكها مع الجامعات األوروبية، 
موضحا أن هناك تبادال أكاديميا بين 

الطلبة والجامعات.
وقال، إنه يوجد هناك تنافس بين 
إلى  األفكار  الجامعات عند تقديمها 
المؤسس���ة، مش���يرا إلى أن الجامعة 
العربي���ة األميركية تس���ير بخطوات 
متقدمة لالستفادة من البرنامج الذي 

تطرق إلى آلية تقدم الطلبات له.

الش���راكة بي���ن الجامعتي���ن ووزارة 
المعلمين  تأهيل  بمش���روع  التربية 
للصف���وف )1-4(، وقال إن الجامعتين 
أدخلت���ا ج���زءًا كبي���رًا م���ن الخبرات 
التوافق  التدريبي���ة لضمان  والمواد 
بي���ن مخرج���ات التعلي���م الجامعي 
ومتطلب���ات التعليم ف���ي المدارس، 
من خالل كلية العل���وم التربوية في 

الجامعتين.
بدوره، أوضح ناصر أن هذه التجربة 
كان���ت حاف���زًا إلع���ادة التفكير في 
طرائق التدريس، وخلق تبادل خبرات 
بي���ن المعلمين والمعلمات، ش���اكرًا 
البنك الدولي والجامعات والخريجين 
على التزامه���م وجهدهم في خدمة 
العملي���ة التعليمي���ة عب���ر تحقيق 

مخرجات هذا البرنامج.
وف���ي كلمة المعلمي���ن الخريجين، 
قال���ت المعلم���ة لبن���ى صوافطة إن 
البرنامج اس���تهدف معلمي المرحلة 
األساسية بهدف تحسين الكفايات 
التدريس���ية ليصبح���وا قادرين على 
بش���كل  والتعلم  للتعليم  التخطيط 
أفضل، وأنه أس���هم بتعزيز كفايات 
وبتحس���ين  وتطويرها،  المعلمي���ن 

الممارسات التعليمية.
ال���ذي أداره  في خت���ام االحتفال، 
فخري دويكات، جرى تكريم المدربين 
من أعضاء الهيئات التدريس���ية في 
ومديريات  والمنسقين،  الجامعتين، 
التربي���ة، وتوزي���ع الش���هادات على 
الخريجين والخريجات البالغ عددهم 

269 معلمًا ومعلمة وخريجة.


