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بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي الخليل
الرقم: 48/ق/2014
التاريخ: 2014/2/25

إعالن لتسجيل أموال غير منقولة

تسجياًل جديدًا صادر عن دائرة تسجيل أراضي الخليل

بشأن معاملة التسجيل الجديدة رقم: 48/ق/2014
يعلن إلطالع العموم أنه تقدم طلب إلى دائرة تس���جيل أراضي الخليل، لتسجيل المال غير 
المنقول المبينة أوصافه وحدوده ومس���احته بالجدول أدناه تس���جياًل جديدًا، وعلى كل َمن 
يّدعي بح���ق التصرف أو المنفعة أو الملكية أو التعدي عل���ى حقوقه، أن يتقدم باعتراضه 
الخطي إلى مدير تس���جيل أراضي الخليل خالل مدة خمس���ة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن في الصحف اليومية المحلية.
الجدول

1 -  اسم وعنوان طالب التسجيل: ياسر عامر عبد الفتاح ذبابنة من ترقوميا.
2 -  اسم المدينة أو القرية: ترقوميا.

ب- نوع األرض: ميري. 3 -  أ- اسم موقع األرض: المساطيح. 
رقم القطعة: 1747  بموجب قيود المالية  4 �  رقم الحوض: 8  

د 5� المساحة بموجب قيود المالية:   م2  
1   000    
د 6 -  المساحة بموجب المخطط:  م2  

263             1 جزء منها قسيمة رقم 2 مؤقت على المخطط    
7 - الحصص المطلوب تسجيلها:  حصة من  حصة

                كاماًل
8 - الحدود بموجب المخطط:

* شمااًل: محمد يوسف ذياب المرقطن.
* جنوبًا: طريق ترابي.
* شرقًا: طريق ترابي.
* غربًا: طريق ترابي.

9 -  كيفية األيلولة لطالب التسجيل: بطريق التصرف الهادئ.
تحريرًا في: 2014/2/25

مدير تسجيل أراضي الخليل

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين 
وزارة الحكم المحلي 

مجلس التنظيم األعلى 
التاريخ 2014/1/2
الرقم 9/1/ 3

أعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع أللغاء شارعين بعرض 10 م وتنظيم أخر بعرض 10م وتغيير صفه 
األستعمال من سكن )أ( الى سكن )ج(- ديراستيا / محافظة سلفيت 

قرر مجل���س التنظيم األعلى بجلس���ته رق���م )2013/9( تاري���خ 2013/12/23 بموجب 
الق���رار رق���م )171( الموافقة عل���ى وضع المش���روع موضع التنفي���ذ والمتعلق بالقطع 
) 35+37+38+39+100+163+164( ح���وض رق���م )1( عي���ون غزالة م���ن أراضي بلدة 
ديراستيا , وذلك حس���ب المخططات المودعة في مقر الحكم المحلي / سلفيت ومبنى 
مجلس قروي  دير اس���تيا وذلك حس���ب المخططات المودعة في مقر الحكم المحلي – 
س���لفيت وبلدية دير استيا  ويعتبر مخطط التنظيم نافذا بعد مضي خمسة عشر يوما 
من تاريخ نش���ر االعالن في صحيفتين محليتين   , وينشر القرار بالوقائع الفلسطينية 
, وذل���ك اس���تنادا للمادتين 21 و 26 من قانون تنظيم الم���دن والقرى واألبنية رقم 79 

سنة 1966 م
  الدكتور سائد الكوني

 وزير الحكم المحلي رئيس مجلس التنظيم األعلى 

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين        
سلطة األراضي 

دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة: 1515/ج/2014
التاريخ: 2014/2/25

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة س���ائد إبراهيم محمد حوش���ية من اليامون 
بصفت���ه الوكيل بموجب الوكال���ة الخاصة رقم )414/2013/586( الص���ادرة عن عدل جنين 
بتاري���خ 2013/1/2 والوكالة الخاصة رقم )415/2013/4369( الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 
2013/6/2 والوكال���ة الخاص���ة رق���م )416/2013/6853( الصادرة عن ع���دل جنين بتاريخ 
2013/9/1 والوكال���ة الخاص���ة رق���م )415/2013/4431( الصادرة عن ع���دل جنين بتاريخ 
2013/6/4 وذل���ك لتقدي���م معاملة بيع رقم 1515/ج/2014 عل���ى قطعة األرض رقم 69 من 

الحوض 22 من أراضي اليامون.
فمن 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: سائد إبراهيم محمد حوشية

س���ليمان  يوس���ف  )أبن���اء  أحمد+نهاد+خيرية+كفاي���ة  »المال���ك«:  الم���وكل  اس���م 
أحمد(+أحمد+إبراهيم+سوريه+شفاء )أبناء محمد سليمان حوشية(

عدد الحصص المباعة: كامل الحصص
مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

دولة فلسطين      
سلطة األراضي  

دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة: 1502/ج/2014
 التاريخ: 2014/2/25

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة ربى س���مير س���ليمان أبو مشايخ من جنين 
بصفته الوكيل بموجب الوكالة الدورية رقم )1341/26/2014( الصادرة عن سفارة فلسطين 
بعمان بتاريخ 2014/2/17 بموجب الوكالة العامة رقم )896/33/2009( الصادرة عن س���فارة 
فلس���طين بعمان بتاري���خ 2009/9/30 وذلك لتقديم معاملة بيع رق���م 1502/ج/2014 على 

قطعة األرض رقم 170+171 من الحوض 8 من أراضي سيلة الظهر.
فمن 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: ربى سمير سليمان أبو مشايخ

اسم الموكل »المالك«: عفاف كامل سليمان محمود
عدد الحصص المباعة: حسب الدورية

مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2014/1/17
الرقم: 2013/6917

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله

في الملف التنفيذي رقم 2013/6917
إلى المحكوم عليه: فراس عبد الغافر الصوفي/ دير نظام وسط البلد.

نعلمك أن المحكوم له : هاني مفيد جميل ابو الحج وكيله المحامي عبد الله شماسنة.
قد حضر إلى دائرتنا وطرح للتنفيذ كمبياالت بقيمة 6900 شيكل حال ومستحق األداء، لذا يتوجب 
علي���ك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أس���بوعين من نش���ر هذا 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

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2014/1/16
الرقم: 2011/2679

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله

في الملف التنفيذي رقم 2011/2679
إلى المحكوم عليها: شركة شريتح لتجارة السيارات/ رام الله المزرعة الغربية.

نعلمك أن المحكوم له: موسى عبد الكريم عيسى دار سرور وكيله المحامي امير التميمي.
قد حضرت إلى دائرتنا وطرح للتنفيذ شيك بقيمة 3800 شيكل حال ومستحق األداء، لذا يتوجب 
علي���ك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أس���بوعين من نش���ر هذا 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

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: 2012/1419 مدني
التاريخ: 2014/2/19

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر

صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم 2012/1419
إل���ى المدعى عليها: حليمة محم���د عبد عطا الله وعنوانها كفر عقب ق���رب منزل محمود عطا الله 

ومجهولة محل االقامة حاليًا.
يقتض���ى حضورك إلى محكمة صلح رام الله يوم 2014/4/3 الس���اعة التاس���عة صباحًا للنظر في 
الدع���وى المدني���ة رقم 2012/1419، المقامة ضدك من المدعية ش���ركة كهرب���اء محافظة القدس 
بواس���طة وكيلها المحامي محمود قراعين وموضوعها/ مطالبة مالية بمبلغ 25.511 ش���يكل، كما 

جاء في الئحة الدعوى.
ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى.

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغك بالنش���ر بإحدى 
الصحف المحلية عماًل بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

وإذا لم تحضري و/أو تنيبي وكياًل عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.
دعاء شبانة
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: 2012/1099 مدني
التاريخ: 2014/2/19

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر

صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم 2012/1099
إلى المدعى عليه: نعمة الله امين النابلسي � وعنوانه � كفر عقب � ومجهول محل االقامة حاليًا.

يقتضى حض���ورك إلى محكمة صلح رام الله يوم 2014/4/7 الس���اعة التاس���عة صباحًا للنظر في 
الدع���وى المدني���ة رقم 2012/1099، المقامة ضدك من المدعية ش���ركة كهرب���اء محافظة القدس 
بواس���طة وكيلها المحامي محمود قراعين وموضوعها/ مطالبة مالية بمبلغ 6550 شيكل، كما جاء 

في الئحة الدعوى.
ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى.

ويتوج���ب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغك بالنش���ر بإحدى 
الصحف المحلية عماًل بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

وإذا لم تحضر و/أو تنيب وكياًل عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.
دعاء شبانة
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي الخليل
الرقم: 48/ق/2014
التاريخ: 2014/2/25

إعالن لتسجيل أموال غير منقولة

تسجياًل جديدًا صادر عن دائرة تسجيل أراضي الخليل

بشأن معاملة التسجيل الجديدة رقم: 48/ق/2014
يعلن إلطالع العموم أنه تقدم طلب إلى دائرة تس���جيل أراضي الخليل، لتسجيل المال غير 
المنقول المبينة أوصافه وحدوده ومس���احته بالجدول أدناه تس���جياًل جديدًا، وعلى كل َمن 
يّدع���ي بحق التص���رف أو المنفعة أو الملكية أو التعدي على حقوق���ه، أن يتقدم باعتراضه 
الخطي إلى مدير تس���جيل أراضي الخليل خالل مدة خمسة عش���ر يومًا من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن في الصحف اليومية المحلية.
الجدول

1 -  اسم وعنوان طالب التسجيل: ياسر عامر عبد الفتاح ذبابنة من ترقوميا.
2 -  اسم المدينة أو القرية: ترقوميا.

ب- نوع األرض: ميري. 3 -  أ- اسم موقع األرض: المساطيح. 
رقم القطعة: 1747  بموجب قيود المالية  4 �  رقم الحوض: 8  

د 5� المساحة بموجب قيود المالية:   م2  
1   000    
د 6 -  المساحة بموجب المخطط:  م2  

926  1 جزء منها قسيمة رقم 1 مؤقت على المخطط    
7 - الحصص المطلوب تسجيلها:  حصة من  حصة

كاماًل    
8 - الحدود بموجب المخطط:

* شمااًل: طريق ترابي.
* جنوبًا: اسماعيل محمد عبد عابدين.

* شرقًا: ابراهيم محمد ابراهيم طنينة.
* غربًا: ايهاب محمد ابراهيم كاظم حسونة.

9 -  كيفية األيلولة لطالب التسجيل: بطريق التصرف الهادئ.
تحريرًا في: 2014/2/25

مدير تسجيل أراضي الخليل

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة المالية

مديرية ضريبة األمالك
الرقم: 2014/9
التاريخ: 2014/2/25

يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى دائرة ضريبة األمالك في بيت لحم

 السيد: احمد ابراهيم عثمان الزعول. حامل هوية رقم: 968654160
وذلك بصفتي مش���ترية بموجب وكالة دورية بتاريخ 2014/2/19 الصادرة عن س���فارة دولة 

فلسطين في األردن سجل 1343 صفحة 2014/30
للقطعة رقم 72 حوض رقم 11

الكائنة بموقع خلة بتير. من أراضي بتير.
وذلك من أجل عمل إخراج قيد في القطعة المذكورة أعاله.

فمن له اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة ضريبة أمالك بيت لحم خالل مدة أقصاها 
)15 يومًا( من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن. وبخالف ذلك س���وف يتم الس���ير بإجراءات الملف 

حسب األصول.
اسم المالك : محمد اسماعيل ابو نعمة.

المساحة : 3500 متر مربع.
اسم المشتري: ابراهيم خليل حسين أبو نعمة. حامل هوية رقم: 946907821

واقبلوا االحترام
مدير دائرة ضريبة األمالك بيت لحم

أكدت دعمها لمشاريع البنى التحتية

"الوكالة األميركية" تطلع الصحافيين
على مشاريعها في محافظة نابلس

نابل���س - "وف���ا": قال رئي���س بعثة الوكال���ة االميركية 
للتنمية الدولية في الضفة وقطاع غزة، ديفيد هادرن، إن 
م أولويات الوكالة، خاصة في إطار 

ّ
محافظة نابلس على سل
دعم البنى التحتية.   

وأوض���ح هادرن خ���الل جول���ة نظمتها الوكال���ة، أمس، 
للصحافيي���ن إلطالعه���م على المش���اريع الت���ي تنفذها 
بمحافظة نابلس، 'نحن ندعم طموح الش���عب الفلسطيني 
بأن يكون له دولة مستقلة، وندعم الطموحات االقتصادية 

للفلسطينيين إلحراز التقدم'. 
وعب���ر عن دعمه لخط���ة وزير الخارجي���ة األميركي جون 
كي���ري، وما تهدف له م���ن أجل تحريك القط���اع الخاص 
وتطوي���ره، موضحا أن هن���اك نموا حدث بع���دة قطاعات 
خاصة في مجال الزراعة والس���ياحة، مشيرا إلى أن الوكالة 
األميركية كانت تعمل على مدار العشرين السنة الماضية 
في الضف���ة والقطاع، في إطار الش���راكة التي تهتم بها 
مع الفلس���طينيين، وهناك قضايا مشتركة مثل التعليم 

وقطاع الشباب.
من جهته، قال رئيس بلدية نابلس غس���ان الشكعة، إن 
تجربة العمل مع الوكالة األميركية من أنجح التجارب التي 
مرت بها فلس���طين، مشيرا إلى أن الظروف التي يعيشها 
الش���عب الفلسطيني منذ العام 1967 بحاجة إلى الحصول 

على كل القدرات والمساعدات والكفاءات.
وعن مش���روع إعادة تأهيل ش���ارع بيت ايبا - دير شرف، 
أشار المهندس المشرف على المش���روع، عنان المصري، 
إلى أن إعادة تأهيل هذا الش���ارع يعد أحد أهم المشاريع 
الت���ي تقوم الوكالة بتنفيذها من خالل برنامج احتياجات 
البنى التحتية، وبالشراكة والتعاون مع السلطة الوطنية، 

لتنفيذ مش���اريع بن���ى تحتية متعلق���ة بتطوير مصادر 
المياه وشبكات المياه والطرق.

وقال: إن هذا المش���روع من أضخم المشاريع التي يتم 
تمويلها من الوكالة االميركية، فهو ش���ارع اقليمي يربط 
محافظ���ات الش���مال بمدين���ة نابلس، إضاف���ة إلى وجود 

صناعات موجودة على أطرافه مثل صناعة المفروشات.
وبين المصري أنه تم تصميم مواصفات متقدمة ويتم 
التنفيذ من خالل ش���ركة أميركية بالش���راكة مع شركات 
محلية فلسطينية، ويتضمن تأهيل الشارع بطول حوالي 
8 كم وتوسعة الشارع وتحس���ين البنية التحتية والمياه 
واإلنارة وتصريف مياه األمطار، مش���يرا إل���ى أن التكلفة 
االجمالية للمشروع بلغت 16.5 مليون دوالر، ومن المتوقع 

االنتهاء من المشروع مع نهاية العام الحالي.
وعن دعم الوكال���ة األميركية للقط���اع الصحي، تحدث 
وكي���ل وزارة الصح���ة عنان المصري، عم���ا قدمته الوكالة 
لمستش���فى رفيديا، واعتبارها مشاريع ناجحة انعكست 
بص���ورة ايجابي���ة عل���ى المواط���ن، مبين���ا أنه ت���م نقل 
المستشفى من جراحي عادي الى متقدم ودخل في نظام 
الحوس���بة خاصة بمعلومات المرضى، إضافة إلى ما قدمه 
لحضان���ة األطف���ال التي أصبحت تس���توعب أكثر من 30 
حاضنة، ما انعكس على اس���تقبال عدد كبير من األطفال 

من كافة أنحاء الوطن.
وش���ملت الجول���ة التي ش���ارك فيها عدد م���ن ممثلي 
المش���اريع في الوكال���ة األميركي���ة وممثل���ي الهيئات 
والمؤسسات المحلية، زيارة ش���ارع بيت ايبا - دير شرف، 
ومستش���فى رفيدي���ا، وجامعة النجاح الوطنية، وش���ركة 

متخصصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

م "القدس المفتوحة" تكرِّ
طلبتها المتفوقين في أريحا

أريحا � "األيام": كّرمت جامعة القدس 
المفتوحة � فرع أريح����ا، أمس، الطلبة 
المتفوقي����ن ف����ي الفصل الدراس����ي 
الجامعة  إدارة  أقامته  باحتفال  األول، 
ومجل����س الطلب����ة وحرك����ة الش����بيبة 
الطالبي����ة بالف����رع، بحض����ور رئي����س 
مجل����س أمن����اء الجامع����ة المهندس 
عدنان س����مارة، ورئي����س الجامعة د. 
يونس عمرو، ومحاف����ظ أريحا واألغوار 
المهن����دس ماجد الفتياني، وعدد من 
الش����خصيات الوطني����ة واألمنية في 
محمد  البلدي����ة  ورئيس  المحافظ����ة، 
جاليط����ة، ون����واب رئي����س الجامع����ة 

ومساعديه.
مجلس  رئي����س  االحتفال  وافتت����ح 
اتح����اد الطلب����ة القطري ف����ي جامعة 
الق����دس المفتوح����ة زي����اد ال����واوي، 
مؤكدًا أن تكريم المميزين بعطائهم 
األكاديم����ي يعبر ع����ن تقدير مجلس 
الطلب����ة للمتفوقين ولدورهم في رفع 

اسم الجامعة عاليا.
م����ن جهت����ه، ق����ال الفتيان����ي، إن 
جامعة  ه����ي  المفتوح����ة"  "الق����دس 
الوطن، مشيرا إلى أنه سيجري افتتاح 
مبنى الق����دس المفتوحة الجديد في 

أريحا قريبا.
وب����ارك للمتمي����زات ف����ي الجامعة 
التكري����م، مؤك����دا أن خريجي القدس 
المفتوحة باتوا مميزين بين أقرانهم 

من الجامعات الوطنية، وقدم ش����كره 
لمجل����س الطلبة وللش����بيبة الطالبية 
لدورهما المجتمعي الواضح في أريحا، 
داعي����ًا الطلبة للمس����اهمة بأبحاثهم 
واألغ����وار  أريح����ا  لمحافظ����ة  خدم����ة 
والمس����اهمة في تطورها والمساهمة 

في دعم صمود المواطنين فيها.
ب����دوره، قال س����مارة "نحتفل اليوم 
بكوكبة م����ن المتمي����زات والمبدعات 
الحقيقية  الص����ورة  اللواتي عكس����ن 
للجامع����ة"، مش����يرًا إل����ى أن "القدس 
المفتوح����ة" ه����ي جامعة الش����هداء 
واألس����رى، وه����ي فك����رة انطلقت من 
لتوفي����ر  التحري����ر  منظم����ة  قي����ادة 
التعليم للطلبة الذين يحاول االحتالل 

تجهيلهم.
البحث  الجامعة لتطوير  وأكد سعي 
العلم����ي فيه����ا، وأن مجل����س األمناء 
رص����د لذلك ضم����ن خطت����ه لتطوير 
البح����ث العلمي، كل م����ا يلزم من أجل 
الرق����ي بالبح����ث العلم����ي بالجامعة، 
ا على توفير 

ً
وأن الجامع����ة تعمل أيض

المبان����ي المملوكة لمختل����ف الفروع 
التعليمية.

وأش����ار إلى أن الجامع����ة تعمل على 
توفير الدراسات العليا لطلبتها، وهي 
تعمل في هذا المجال بكل طاقتها من 
أجل الحصول على التراخيص الخاصة 

الفتتاح كلية الدراسات العليا.

وأوضح عمرو أن الجامعة باتت تقدم 
نموذج����ا فريدا من التعلي����م المدمج 
ال����ذي أصبحت تس����ير علي����ه كبريات 
الجامعات في العالم، وذلك هروبا من 
تكلفة التعليم العال����ي، ونجحت في 

تكريس هذا النهج.
وأشار إلى أن الجامعة سارت بخطى 
حثيثة في تكري����س التعليم العالي 
وتعزيزه ف����ي الوطن، وباتت تش����كل 
ج����ل التعليم العالي ف����ي الوطن، وقد 
ش����ق خريج الجامعة طريقه بين كافة 
الخريجي����ن م����ن الجامع����ات األخرى، 
وأثبت قدرته على المنافس����ة والفوز 

بالوظائف.
م����ن جانبه، ق����ال جاليط����ة، إنه ابن 
"الق����دس المفتوح����ة"، وم����ن األفواج 
األول����ى التي تخرجت من ف����رع أريحا، 
مؤكدا أن الجامع����ة واجهت تحديات 
كبي����رة م����ن أج����ل افتت����اح الجامعة، 
وقدم����ت خدم����ة كبيرة لطلب����ة أريحا 

بتوفير التعليم لهم في مدينتهم.
وأش����ار منسق "الش����بيبة" في أريحا 
الطالب محمد الط����وري، إلى أن حركة 
الش����بيبة أخذت عل����ى عاتقها تكريم 
الطلب����ة المتفوقين من أج����ل تحفيز 

زمالئهم على السير على طريقهم.

فوز مشروع "بصمة وبسمة" بالمرتبة الرابعة عربيًا

"المشروبات الوطنية و"إنجاز فلسطين" تختتمان المرحلة الرابعة من "أمواج الفرح"
رام الل���ه - "األي����ام": احتفلت ش���ركة 
"كوكاكوال/كابي"،  الوطنية  المش���روبات 
ومؤسس���ة "إنج���از فلس���طين"، في رام 
الله، أم���س، باختتام المرحلة الرابعة من 
برنامج "أمواج الفرح"، وهو برنامج تدريبي 
ومؤسس���ة  العالمية  "كوكاكوال"  أطلقته 
"إنجاز العرب" بهدف تحفيز المسؤولية 
المجتمعية لدى طلبة الجامعات من أجل 
إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم. 

كم���ا تخل���ل الحف���ل، تكري���م الطلبة 
والمتطوعين المش���اركين ف���ي المرحلة 
األخيرة من البرنام���ج، إضافة إلى اإلعالن 
عن فوز مش���روع "بصمة وبس���مة"، الذي 
تق���ّدم ب���ه طلب���ة جامع���ة بوليتكن���ك 
فلس���طين، كأفض���ل رابع مش���روع على 
مس���توى الجامعات المشاركة من الدول 

العربية في هذه المرحلة. 
ويتمثل مش���روع "بصمة وبس���مة" في 
"الرجاء  إعادة تأهي���ل حديقة جمعي���ة 
لذوي اإلعاق���ات العقلية"، التابع لجمعية 
اله���الل األحمر ف���ي الخليل، ليتس���نى 
للطلب���ة م���ن ذوي االحتياج���ات الخاصة 

استخدامها بما يناسب احتياجاتهم.
وش���ارك في المرحلة الرابعة من أمواج 
الف���رح 134 طالب���ًا من جامع���ات وكليات 
مختلفة في فلس���طين، وذلك عبر س���تة 
مشاريع مجتمعية نفذها الطلبة بإشراف 
وتدري���ب نخب���ة م���ن أصح���اب الخب���رة 
الخاص،  القط���اع  والكفاءة من ش���ركات 
حيث تقّدم الطلبة برزمة من المش���اريع 
الهادفة إلى المساهمة في وضع الحلول 
المجتمعات  تطوير  وُس���ُبل  المناس���بة، 

الصغيرة.

وأك���د مدير عام ش���ركة المش���روبات 
الوطنية، عماد الهندي، أن برنامج "أمواج 
الف���رح" يمثل مبادرة رائ���دة وممّيزة من 
نوعه���ا لتحفيز الطلبة، ليس على اإلبداع 
األكاديمي فقط، وإنما على المس���ؤولية 
المجتمعية والمشاركة الفاعلة والمبدعة 
للنه���وض بمجتمعهم، وإيج���اد الحلول 
المناس���بة لمواجهة التحديات باختالف 
أنواعها، وتعزي���ز قدراتهم ومهاراتهم 
إل���ى األم���ور بطريق���ة إيجابية  للنظ���ر 

ومحاربة اإلحباط واليأس.
وق���ال: نحن نؤم���ن أن أبناءن���ا وبناتنا 
لديهم من الطاق���ة واإلمكانيات، الكثير 
الذي يمكن أن نع���ّول عليه ونصقله بما 
عنصرًا  ويجعلهم  مجتمعاته���م،  يخدم 
فاعاًل، وق���ادرًا عل���ى تحقي���ق التنمية، 
وتحسين مس���توى الحياة والفرص أمام 

األجيال القادمة.
وأش���ار الهندي إلى أن الش���ركة تفخر 
بالشراكة مع "إنجاز فلسطين"، مؤكدًا أنها 
س���تواصل دعمها لبرنامج "أمواج الفرح"، 
إلى جانب المش���اركة في تدريب الطلبة 
عبر كادره���ا من الموظفي���ن المؤهلين، 
وأصحاب الكفاءة والخبرة، المشهود لها 
في مجاالت اإلدارة والتخطيط والتسويق 
وغيرها م���ن المهارات الالزم���ة، لتطوير 
ق���درات الطلب���ة.  ولفت إل���ى أّن "أمواج 
المثالي  للبرنام���ج  نم���وذج  الفرح" ه���و 
والمتكام���ل، الذي يتي���ح الفرصة لكافة 
مكّون���ات المجتم���ع بمختل���ف قطاعاته 
العمل معًا من أجل تمكين وتأهيل طلبة 
الجامعات، ليتولوا في المس���تقبل مراكز 

ريادية لمساعدة المجتمع.

مشاركون في البرنامج.

من جهتها، أش���ادت مدي���ر عام "إنجاز 
فلس���طين"، رندة رمحي سالمة، بالشراكة 
مع شركة "المشروبات الوطنية"، ودعمها 
المتواص���ل لبرامج المؤسس���ة، وحرصها 
على إنجاح البرنامج بشكل خاص، وبكافة 
والمب���ادرات  والش���ركات  المؤسس���ات 
الفردية، لم���ا قدمته من تدريب وتوجيه 
للطلب���ة إلنج���اح أفكاره���م ومبادراتهم، 
مؤكدة أّن "أمواج الفرح" يسعى إلى تعزيز 
روح وثقافة المس���ؤولية المجتمعية لدى 
طلبة الجامعات، وتحفيزهم على المبادرة 
وتقديم الحل���ول المبدعة، بما يعود على 

مجتمعهم بالنفع. 
ولفتت إلى أن عملية اختيار المش���روع 
الفائ���ز، تمّر عبر معايي���ر تقييم محددة 
وواضحة، بعد أن يقّدم الطلبة تقاريرهم 
الخاصة بإنجاز المش���اريع، وتحديد مدى 
م���ن هذه  المحلي  المجتم���ع  اس���تفادة 

المش���اريع، ودم���ج المجتمع ف���ي عملية 
البحث عن الحلول وتنفيذها.

وأوضح���ت أّن البرنام���ج ش���مل تدريب 
طلبة الجامعات على البحث، وتحديد أوجه 
ف���ي مجتمعاتهم،  القص���ور واألولويات 
ووضع الحلول المناس���بة والتخطيط لها، 
وتقديم مقترحات لنيل الدعم والتمويل، 
وتعلم فنون التواصل االجتماعي، والعمل 
الجماعي، واكتس���اب مهارات في تقنية 
المعلومات، والتسويق، والعالقات العامة، 
وتعريف الطلبة المش���اركين على أمثلة 
ُملهمة للنه���وض بقدراتهم على تنفيذ 
مش���اريع، س���يكون لها أث���ر إيجابي في 
ية، وذلك بالتعاون مع 

ّ
مجتمعاتهم المحل

نخبة م���ن المدربين ذوي الكفاءة والخبرة 
من شركات ومؤسسات مختلفة.

وتضّمنت المشاريع المتقّدمة: مشروع 
"ليش ما تقرأ"، وهو مشروع لمجموعة من 

طالب���ات كلية فلس���طين التقنية للبنات 
ف���ي رام الله وبتدريب م���ن زيد الكيالني 
من ش���ركة االتصاالت الخلوي���ة "جوال"، 
ومش���روع "إنتو األصل" لطلبة من جامعة 
القدس المفتوحة في قلقيلية وبتدريب 
من رانيا العالم، ومش���روع "س���حابة أمل" 
لطالبات كلي���ة "الحاج���ة عندليب العمد 
للتمري���ض والقبالة" في نابلس وبتدريب 
من مخلص سمارة، ومشروع "نّص رغيف" 
لمجموع���ة م���ن طلب���ة جامع���ة "القدس 
المفتوح���ة" ف���ي طولك���رم وبتدريب من 
ربى ش���ديد، ومشروع "ارس���م ابتسامة" 
لطلبة جامع���ة "الق���دس المفتوحة" في 
جنين وبتدريب من لؤي طافش من سينما 
جنين، ومش���روع "بصمة وبس���مة" لطلبة 
جامعة "بوليتيكنك" في الخليل وبتدريب 
من لين���ا الحّموري من ش���ركة "الحموري 

لألزياء".

نظمه "شمس" لطلبة كليات الشريعة في الجامعات المحلية

ــتــطــوعــي ال الــعــمــل  أهــمــيــة  يـــؤكـــد  ـــلـــه  ال رام  فـــي  ـــقـــاء  ل
الـــمـــجـــتـــمـــع وتـــنـــمـــيـــة  ــــة  ــــن ــــواط ــــم ال روح  لـــتـــعـــزيـــز 

رام الل���ه � "األيام": أوصى مش���اركون في ورش���ة نظمها مرك���ز إعالم حقوق 
اإلنس���ان والديمقراطية "شمس" لطلبة كليات الشريعة في الجامعات المحلية 
ح���ول اليوم الدولي للمتطوعين من أجل التنمية االقتصادية واالجتماعية في 

رام الله بأهمية العمل التطوعي لتعزيز روح المواطنة وتنمية المجتمع.
وأوص���وا بضرورة إتاح���ة الفرصة أمام مس���اهمات الش���باب المتطوع وخلق 

قيادات جديدة وعدم احتكار العمل التطوعي على فئة أو مجموعة معينة.
ودع���وا لتكريم المتطوعين الش���باب ووض���ع برنامج امتي���ازات وحوافز لهم، 
وتشجيع العمل التطوعي في صفوف الشباب مهما كان حجمه أو شكله أو نوعه.

وطالبوا بتطوير القوانين والتش���ريعات الناظم���ة للعمل التطوعي بما يكفل 
إيجاد فرص حقيقية لمش���اركة الش���باب في اتخاذ القرارات المتصلة بالعمل 
االجتماعي، وإنش���اء اتحاد خاص بالمتطوعين يش���رف على تدريبهم وتوزيع 

المهام عليهم وينظم طاقاتهم.
كما أوصوا بإيجاد مش���اريع خاصة بالش���باب تهدف إلى تنمية روح االنتماء 

والمبادرة لديهم.
ودعوا أن تمارس المدرس���ة والجامعة والمؤسسة الدينية دورًا أكبر في حث 

الش���باب على التطوع خاصة في العطل الصيفية، وإن تمارس وس���ائل اإلعالم 
دورًا أكبر في دع���وة المواطنين إلى العمل التطوعي، والتعريف بالنش���اطات 

التطوعية التي تقوم بها المؤسسات الحكومية والجمعيات.
وكان افتت���ح الورش���ة إبراهي���م العبد من مركز "ش���مس"  معرف���ا بالمركز 
ونش���اطاته الال منهجي���ة وأهمية المرك���ز وأهدافه التي تص���ب في تعزيز 
المشاركة الشبابية وزيادة الوعي وتعميق الثقافة في مجاالت حقوق اإلنسان، 
مش���يرًا الى أن هذه الورشة هي إحدى نشاطات مشروع  نشر وتعزيز مفاهيم 

حقوق اإلنسان بدعم وتمويل من مؤسسة المستقبل.
من جهته، قال الدكتور غس���ان نمر رئيس دائرة اإلعالم في جامعة القدس: 
إن العمل االجتماعي والتطوعي يعتبر من أهم الوسائل المستخدمة للمشاركة 
ف���ي النهوض بمكان���ة المجتمعات ف���ي عصرن���ا الحالي، ويكتس���ب العمل 

االجتماعي أهمية متزايدة يومًا بعد يوم.
وحول أهمي���ة العمل االجتماعي التطوعي للش���باب أوضح الدكتور غس���ان 
أنه يعزز انتماء ومش���اركة الش���باب في مجتمعهم، وينمي قدرات الش���باب 

ومهاراتهم الشخصية والعلمية والعملية. 

"البوليتكنك" تبحث
مع "الثقافي البريطاني" 

التعاون األكاديمي
جامع���ة  بحث���ت  "األي����ام":   – الخلي���ل 
بوليتكنك فلسطين في الخليل، مع وفد من 
المجلس الثقاف���ي البريطاني، زارها، أمس، 
س���بل تعزيز التعاون األكاديمي، وإيضاح 
آليات التقدم لمنحة )HESPAL( المخصصة 

لألكاديميين في الجامعات الفلسطينية.
وقالت إدارة الجامع���ة، أمس، إن اللقاء 
بين رئي���س الجامع���ة إبراهيم المصري 
ومدي���ر المجل���س الثقاف���ي البريطاني 
أالن س���مارت، ومديرة مكت���ب المجلس 
في الخليل ملك أبو ميزر، ش���مل تقديم 
موج���ز حول مس���يرة الجامع���ة، ومراحل 
تطورها وبرامجها األكاديمية، إلى جانب 
توضي���ح دورها في خدم���ة المجتمع عبر 
الشراكة مع قطاعات المجتمع المختلفة 
وتشجيعها األبحاث العلمية التطبيقية.

م���ن جهته، أك���د س���مارت اس���تعداد 
المجل���س الثقاف���ي البريطان���ي لتعزي���ز 
بوليتكنك فلس���طين،  التعاون مع جامعة 
الس���يما ف���ي مج���ال دع���م التخصص���ات 
العلمي���ة وفي إنش���اء عالق���ات تعاون مع 
البريطاني���ة واالهتمام بتطوير  الجامعات 
اللغ���ة االنجليزية للطلبة الفلس���طينيين، 
اللغة  الطلب���ة األجان���ب  مقاب���ل تعلي���م 
العربية، فيما قدمت أب���و ميزر توضيحات 
حول آلية الحصول على المنح التي يوفرها 
المجل���س، خصوصا )HESPAL( المخصصة 

لألكاديميين في الجامعات الفلسطينية.


