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تنويه
والمنشور في  الله  رام  اراضي محافظة  دائرة تسجيل  الصادر عن  اإلعالن  في 

جريدة األيام بتاريخ 2012/8/2 سقط سهوا  )رقم الملف 2688/ج/2012( ، لذا 

اقتضى التنويه.

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي 

دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة: 2012/6220
التاريخ: 2012/9/12

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة محمد زكي مصطفى طحاينة من سيلة الحارثية 
بصفته الوكيل بموجب الوكالة الدورية رقم )412/2012/6051( الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 
2012/8/8 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 6220/ج/2012 على قطعة األرض رقم 2 من الحوض 

رقم 12 من أراضي برقين.
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 زكي مصطفى طحاينة

اسم الموكل »المالك«: زين أحمد محمود شالميش+مي+ريما+نعيمة+جمانة+عدي )أبناء فواز 
أحمد قاسم(

عدد الحصص المباعة: حسب الدورية
مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة االراضي 
دائرة تسجيل اراضي جنين  

رقم المعاملة : 6215/ج/2012
التاريخ  :2012/9/12

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي محافظة جنين
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة شادي سامي عبد العزيز شالخ من بلدة كفرراعي 

بصفته الوكيل

بموجب الوكالة الدورية رقم ) 411/2012/4193( الصادره عن عدل جنين بتاريخ 2012/5/28

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 6215/ج/2012 على قطعة االرض رقم  16من الحوض 8 

                           14               40                                                                                        

               20              29                                                                                        

                                                                                        69              26 من  اراضي 

كفرراعي .

فمن له اي اعتراض عليه التقدم باعتراضه الى هذه الدائرة مدة ال تتجاوز عشرة ايام من تاريخ 

النشر واال سيتم السير في اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون.

اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة    : شادي سامي عبد العزيز شالخ

 اسم الموكل ) المالك(               : سعده يوسف ابراهيم ملحم

عدد الحصص المباعة               : حسب الدورية
مدير دائرة تسجيل اراضي جنين 

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف : 3652/ج/2012

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد فاطمه علي حسن بني عوده   
وذلك بصفته وكيال خاصا بموجب الخاصه  رقم 1186/2012/12972 تاريخ 2012/9/9 تصديق 

عدل نابلس 
ذلك بمعاملة بيع على القطعه 46 حوض رقم 2  من  اراضي  ياصيد  فمن له اعتراض على ذلك 
عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

وبخالف ذلك سوف يتم السير بإجراءات الملف حسب األصول ووفقا للقانون .
اسم الوكيل    اسم الموكل ) المالك (   

فاطمه علي حسن بني عوده    مجاهده نصار حسن مشاقي  
دائرة  تسجيل أراضي نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

 دائرة األراضي نابلس
رقم الملف:3628/ج/2012
التاريخ :2012/09/11

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه قد تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد) فاطمه محمد طاهر ياسين( 
وذلك بصفته وكيال دوريا   بموجب الوكالة الدورية  رقم  861/2009/1957 عدل نابلس بتاريخ 
حوض   )28( القطعة  على  بيع  بمعاملة  وذلك  نابلس  عدل  كاتب  عن  الصادرة    2009/02/17
إلى  باعتراض  التقدم  له اعتراض على ذالك علية  الشمالية فمن  اراضي عصيرة  رقم)24( من 
السير  يتم  ذالك  وبخالف  اإلعالن  تاريخ نشر هذا  أيام من  فترة عشرة  التسجيل خالل  دائرة 

بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون .
اسم الوكيل     اسم الموكل )المالك(  

فاطمه محمد طاهر الياسين   فالح عبد الله احمد الياسين  
دائرة تسجيل اراضي نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف : 3593/ج/2012
3595/ج/2012
التاريخ 2012/9/9

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
السيدة نجمه محمد حسين فقيه    نابلس  أراضي  إلى دائرة تسجيل  أنه تقدم  للعموم  يعلن 
لدولة  العامة  القتصلية  عن  الصادره   3696 رقم  الدوريه   بموجب  دوريا  وكيال  بصفته  وذلك 

فلسطين / دبي /1186/2012 
الحوض   القطعه   

 3   14 
 12   33 
 11   19 
 22  21+24+35+55 
 24   11 
 21   60 

ذلك بمعاملة بيع على 
من  اراضي  بيت امرين  فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التسجيل 
خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم السير بإجراءات الملف 

حسب األصول ووفقا للقانون .
اسم الوكيل    اسم الموكل ) المالك (  

نجمه محمد حسين فقيه      سامي خالد محمد دغلس 
 سميره خالد محمد دغلس  

جنات سيد احمد
دائرة  تسجيل أراضي نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي محافظة طوباس
رقم المعاملة :1064 /2012
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة جهاد توفيق محمد صوافطة من بلدة طوباس 

بصفته الوكيل 
بموجب الوكالة العامة رقم )445/2000/10130( الصادرة عن عدل نابلس بتاريخ 2000/9/26

بموجب الوكالة الخاصة رقم )95/2012/650( الصادرة عن عدل طوباس بتاريخ 2012/4/1
االردن   – الصادرة عن سفارة فلسطين  رقم )سجل 702/ص2007/20(  العامة  الوكالة  بموجب 

بتاريخ 2007/9/6
بموجب الوكالة الخاصة رقم )سجل 306/ص2000/45( الصادرة عن سفارة فلسطين – االردن 

بتاريخ 2000/9/21
بموجب الوكالة العامة رقم ) 446/2000/10391( الصادرة عن عدل نابلس بتاريخ 2000/10/4

االردن   – فلسطين  سفارة  عن  صادرة  297/ص2000/59(  )سجل  رقم  العامة  الوكالة  بموجب 
بتاريخ 2000/8/19

وذلك لتقديم معاملة بيع / رقم 1064/ج/2012 على قطعة األرض رقم)36(من الحوض )8( من 
أراضي عقابة

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عشرة أيام من 
تاريخ النشر وإال  سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .

اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: جهاد توفيق محمد صوافطة , حمدة اسعد إبراهيم السيد , 
حسني حامد صالح غنام 

اسم الموكل ) المالك (: حمدة اسعد إبراهيم السيد , ) عماد,عبد الكريم,اياد,روحية,رقية ( ابناء 
محمد عبد الرحمن السيد 

اسم المشتري: عبد الرحمن محمد احمد ابو حمد 
دائرة تسجيل أراضي محافظة طوباس

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي 

دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة: 6229/ج/2012
التاريخ: 2012/9/12

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
احويل من مخيم  الله مصطفى عيسى  عبد  الدائرة  إلى هذه  بأنه تقدم  العموم  يعلن إلطالع 
جنين بصفته الوكيل بموجب الوكالة العامة رقم )403/2010/8471( الصادرة عن عدل جنين 
بتاريخ 2010/9/29 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 6229/ج/2012 على قطعة األرض رقم 6 من 

الحوض رقم 2 من أراضي مزرعة تنين.
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: عبد الله مصطفى عيسى احويل

اسم الموكل »المالك«: فتحية جميل صالح العالونة
عدد الحصص المباعة: كامل الحصص

مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي 

دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة: 6221/ج/2012
التاريخ: 2012/9/12

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
جلقموس  من  القرم  إبراهيم  صالح  أيمن  الدائرة  هذه  إلى  تقدم  بأنه  العموم  إلطالع  يعلن 
بصفته الوكيل بموجب الوكالة الدورية رقم )6093/2012/412( الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 
2012/8/9 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 6221/ج/2012 على قطعة األرض رقم 42 من الحوض 

رقم 5 من أراضي جلقموس.
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: أيمن صالح إبراهيم القرم

اسم الموكل »المالك«: عريفة محمد أحمد القرم
عدد الحصص المباعة: حسب الدورية

مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة األراضي 
دائرة تسجيل أراضي جنين

رقم المعاملة: 6227/ج/2012
التاريخ: 2012/9/12

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
جلقموس  من  القرم  إبراهيم  صالح  أيمن  الدائرة  هذه  إلى  تقدم  بأنه  العموم  إلطالع  يعلن 

بصفته الوكيل بموجب الوكالة الدورية رقم )408/2011/8140( الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 

2011/9/11 المعطوفة على الوكالة الخاصة رقم سجل)934(ص)2010/30( الصادرة عن سفارة 

فلسطين-عمان بتاريخ 2010/1/26 والوكالة العامة رقم سجل)915(ص)2009/2( الصادرة عن 

سفارة فلسطين-عمان بتاريخ 2009/11/25 والوكالة الخاصة رقم )392/2009/3969( الصادرة 

 )383/2008/9582( رقم  الدورية  الوكالة  على  المعطوفة   2009/5/11 بتاريخ  جنين  عدل  عن 

الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2008/11/4 والوكالة الدورية رقم )383/2008/9395( الصادرة 

عن عدل جنين بتاريخ 2008/10/28 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 6227/ج/2012 على قطعة 

األرض رقم 75 من الحوض رقم 5 من أراضي جلقموس.

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: أيمن صالح إبراهيم القرم

صالح  صالح+معتصم  أحمد  سعيد  القرم+آمنة  صالح  إبراهيم  نجية  »المالك«:  الموكل  اسم 

إبراهيم الكرم+عبد الجبار سعيد أحمد القرم+فتحية بنت محمد أحمد القرم

عدد الحصص المباعة: حسب الدوريات
مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة األراضي 
دائرة تسجيل أراضي جنين

رقم المعاملة: 5979/ج/2012
التاريخ: 2012/8/30

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
جلقموس  من  القرم  إبراهيم  صالح  أيمن  الدائرة  هذه  إلى  تقدم  بأنه  العموم  إلطالع  يعلن 

بصفته الوكيل بموجب الوكالة الخاصة رقم )392/2009/3969( الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 

2009/5/11 المعطوفة على الوكالة الدورية رقم )383/2009/68( الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 

2009/1/11 وبموجب الوكالة الدورية رقم )408/2011/8140( الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 

سفارة  عن  الصادرة  س)915(ص)2009/2(  رقم  العامة  الوكالة  على  المعطوفة   2011/9/11

فلسطين-عمان بتاريخ 2009/11/25 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 5979/ج/2012 على قطعة 

األرض رقم 19 من الحوض رقم 2 وقطعة 31+46 من حوض 3 وقطعة 54 من حوض 4 وقطعة 

10+50 من حوض 5 من أراضي جلقموس.

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: أيمن صالح إبراهيم القرم

اسم الموكل »المالك«: صالح إبراهيم صالح القرم+آمنة سعيد أحمد صالح

عدد الحصص المباعة: حسب الوكاالت الدورية
مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي 

دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة: 6218/ج/2012
التاريخ: 2012/9/12

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
أحمد محمد وهدان من عنزه بصفته  الدائرة محمد  إلى هذه  بأنه تقدم  العموم  يعلن إلطالع 
فلسطين-عمان  سفارة  عن  الصادرة   )1188/73/2012( رقم  الدورية  الوكالة  بموجب  الوكيل 
بتاريخ 2012/8/29 بموجب الوكالة الدورية رقم )1189/19/2012( الصادرة عن سفارة فلسطين-
عمان بتاريخ 2012/8/30 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 6218/ج/2012 على قطعة األرض رقم 

17 من الحوض رقم 20052 من أراضي جنين.
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 أحمد محمد وهدان

اسم الموكل »المالك«: معتصم بالله+رياض+مها )أبناء سليم عبد الكريم عزوقة(
عدد الحصص المباعة: حسب الدورية

مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

بيت لحم: إصابة طفلة 
دهستها مستوِطنة في تقوع

بي���ت لحم - "معا": أصيب، أمس، طفلة بجراح، جراء تعرضها للدهس 
من قبل س���يارة تقودها مستوطنة على الش���ارع الرئيس المار وسط 

بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم.
وقال���ت مصادر محلية إن الطفلة حياة محمود صبح )9 س���نوات( في 
الصف الثالث األساسي أصيبت بجراح بعد أن دهستها سيارة تقودها 
امرأة من إحدى المستوطنات المجاورة في أعقاب خروجها من مدرسة 

الخنساء األساسية عائدة الى منزلها في بلدة تقوع.
وأوضحت المصادر ان س���يارة إس���عاف إس���رائيلية تابعة ل�"نجمة 
داوود الحمراء" قدمت االس���عافات األولي���ة للطفلة، ومن ثم نقلت الى 

مستشفى داخل اسرائيل، ولم تعرف بعد طبيعة اإلصابة.
وأكدت مصادر في إس���عاف الهالل األحمر ببيت لحم تعرض الطفلة 
إلصابات جراء حادث الدهس، مش���يرة إلى أنه جرى نقلها في س���يارة 

اسعاف اسرائيلية للعالج في اسرائيل.
وفي بيان أصدرته الش���رطة اإلس���رائيلية، أوضحت أن الطفلة التي 
اصيب���ت في حادث الدهس ببلدة تقوع من قبل س���ائقة اس���رائيلية 
نقلت الى مستشفى هداسا في القدس، ووصفت إصاباتها بالطفيفة، 

وأنها فتحت تحقيقا في مالبسات الحادث.

دراسة لـ "شمس" تؤكد أهمية تطوير
مساهمة المرأة في الحياة السياسية

جني���ن - محمد بالص: أكدت دراس���ة حديثة أصدره���ا مركز إعالم 
حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"، أمس، ضرورة تطوير مساهمة 
المرأة في الحياة السياس���ية بأش���كالها المختلفة، ومشاركتها في 
رسم السياسات الحكومية، وإش���غالها للمراكز القيادية العامة، إلى 
جانب التوعية بأهمية زيادة مش���اركتها في هذه الحياة، بما يسهم 

في تعزيز المسيرة الديمقراطية والتطور االجتماعي.
وأش���ارت الدراس���ة الت���ي تضمنت أطروح���ة للدكتور عم���ر رحال، 
وعنوانها "المرأة في النظام السياسي الفلسطيني"، ونشرت من قبل 
مؤسس���ة نشر كندية، ومركز "ش���مس"، إلى أن المشاركة السياسية 
للم���رأة، تعتبر أمرا مهم���ا باعتبارها نصف المجتم���ع، ولكنها أكثر 
أعضاء المجتمع تهميش���ا، منوهة إلى أن المشاركة المتساوية بين 
فئات المجتمع في الش���أن العام، أسلوب حضاري للحد من الصراعات 
السياس���ية، وطريقة مثلى إلحداث عمليات تغيير جديدة وجوهرية 

على شكل النظام السياسي.
وأكدت أن المش���اركة السياس���ية للمرأة الفلس���طينية في الحياة 
السياس���ية، تتجسد في الترشيح واالنتخاب، والوصول إلى المناصب 
السياس���ية العليا الصانعة للق���رار والمؤثرة في صنع���ه، واالنتماء 

لألحزاب السياسية، والمشاركة في قيادة العمل االجتماعي.

"الوكالة األميركية" توقع 5 اتفاقيات 
لتطوير الخدمات الصحية في طولكرم 

رام الل���ه – "األي����ام": وقع���ت الوكال���ة األميركية 
للتنمية الدولية، أمس، خمس اتفاقيات مع مؤسسات 
مجتمعية في خمس قرى بمحافظة طولكرم، لتحسين 
الخدمات الصحية فيها، ضمن مشروع "إصالح وتطوير 

القطاع الصحي".
وذك���رت الوكال���ة األميركي���ة ف���ي بيان له���ا، أنه 
"اس���تمرارًا للدعم المتواصل ال���ذي تقدمه، والنجاح 
الباه���ر الذي حققه المش���روع ضم���ن، برنامج العمل 
المجتمع���ي بالتعاون م���ع وزارة الصح���ة، قام طاقم 
المشروع بدعم خمس قرى في محافظة طولكرم، حيث 
سيتم العمل مع المراكز الصحية الحكومية في تلك 
التجمع���ات، لتحديد احتياجاته���ا الصحية وتطوير 
خطط عمل لس���د تلك االحتياجات ضمن اإلمكانيات 

المختلفة". 
وأضافت: يهدف هذا العمل إلى تحسين الخدمات 
الصحية المقدمة في هذه التجمعات، عن طريق بناء 
ق���درات طواقم العي���ادات الصحي���ة، وتعزيز نوعية 
العناي���ة الصحي���ة المقدم���ة، بالتع���اون الوثيق مع 

المشرفين في مديريات الصحة. 
وأشارت إلى أنه س����يتم توفير فرص تدريبية 
وتعميم الرس����ائل الصحية المهمة على الفئات 
المختلفة في هذه التجمعات، وتوفير المعدات 
الطبي����ة الت����ي تحتاجه����ا العي����ادات الصحية 
المحلية، وإن هذه االتفاقيات تهدف إلى تعبئة 
وحش����د المجتمعات المحلية لدعم وزارة الصحة، 
ولتصب����ح مدافعة نش����طة ف����ي حماي����ة الحالة 

الصحية لديها. 
وأوضحت أن مشروع إصالح وتطوير القطاع الصحي، 
يعم���ل على تقديم الدعم والمس���اندة الفنية لوزارة 
الصحة وعدد من المؤسسات الصحية األهلية لتنفيذ 
خطة إصالح شاملة للنهوض بالقطاع الصحي، وتتركز 
مجاالت الدعم الت���ي يقدمها المش���روع الممول من 
الوكالة األميركي���ة، وينفذ على مدار خمس���ة أعوام 

بدأت العام 200٨ بقيمة إجمالية تصل الى ٨٦ مليون 
دوالر، في ثالثة محاور رئيس���ية، تشكل في مجملها 
األعمدة األساسية للنهوض بالقطاع الصحي، وتشمل 
بن���اء الق���درات، وتعزيز مس���توى كف���اءات الكوادر، 
وإحداث تطور نوع���ي في خدم���ات الرعاية الصحية 
األولية والمستش���فيات، لتحقيق التكافؤ االجتماعي 

في الخدمة الصحية. 
م���ن جهته، أعل���ن مس���ّير أعمال ش���ؤون محافظة 
طولكرم جمال س���عيد انطالق مشروع إصالح وتطوير 
القطاع الصحي في المحافظة، بحضور مدير عام صحة 
طولكرم د. س���عيد حن���ون، وممثلي مؤسس���ة "فالك 
ش���يب" الممول من الوكالة األميركي���ة، كل من مدير 
مش���روع إصالح وتطوير القطاع الصحي كيرك اليس، 
ومدير دائرة الرعاية الصحية االولية للمشروع د.داود 

عابدين.
وأكد س���عيد أهمي���ة توقيع ه���ذه االتفاقية التي 
ته���دف لتطوي���ر القط���اع الصح���ي ف���ي محافظة 
طولكرم، لتقديم أفض���ل الخدمات للمواطنين، وذلك 
بالش���راكة والتعاون مع مؤسس���ات المجتمع المحلي 
ووزارة الصح���ة، داعيًا إلى بذل الجهود للتخفيف من 
التحوي���الت للخارج، والتي تس���تنزف قدرًا مهمًا من 
ميزاني���ة الس���لطة الوطنية، من خ���الل توفير الكادر 
والتجهيزات  والمعدات  والمؤهل  المتخصص  الطبي 

الطبية المتطورة.
بدوره، ش����دد حن����ون على أهمية المش����روع الذي 
ت����م تنفيذه في عدة محافظات بالضفة وسيش����رع 
بتطبيقه ف����ي محافظة طولكرم في خمس����ة مواقع 
هي عتيل وعنبتا وكفرجمال وطولكرم وذنابة، فيما 
قال عابدين إن المشروع يتميز بالديمومة والتركيز 
على الخدم����ات الصحية األولي����ة، وتطوير رزمة من 
الخدم����ات، وايج����اد نظام محوس����ب وبرامج تدريب 
وتوفير اجه����زة طبية بناء على احتي����اج العيادات 

المشمولة بالمشروع.

أبو مويس يتسلم مهامه رئيسًا 
للجامعة العربية األميركية

جني���ن - محمد بالص: تس���لم الدكت���ور محمود أبو 

موي���س، أم���س، مهامه كرئي���س للجامع���ة العربية 

األميركي���ة، خلف���ا للدكتور عدلي صالح الذي ش���غل 

هذا المنصب على مدى الس���نوات الخمس السابقة، 

وذلك بناء على تعيينه من قبل مجلس إدارة الجامعة، 

وإقرار مجلس األمناء لهذا التعيين.

وكان رئي���س مجل���س اإلدارة، الدكت���ور يوس���ف 

عصفور، أعلن خ���الل زيارته األخي���رة للجامعة، وضع 

ثقة المجلس بالدكتور أبو مويس، لرئاس���ة الجامعة 

مع بداي���ة العام األكاديمي 2013/2012، وذلك بالنظر 

إلى خبراته اإلدارية واألكاديمية والعلمية، والتي قال 

عصفور إنها ستس���هم في تطور الجامعة وتميزها، 

لتتبوأ الموقع المناسب بين مثيالتها محليا وإقليميا 

ودوليا، متمنيا لألس���تاذ الدكتور أبو مويس، النجاح 

والتوفيق في مهامه.

من جهت���ه، قال أبو مويس، "إن تقدم الش���عوب 

وتطوره���ا، يق���اس بم���دى تحصيلها ف���ي البحث 

العلمي والدراس���ات، ومدى ما يتس���لح به أبناؤها 

م���ن مهارات فردية وإبداعي���ة، تؤهلهم للنهوض 

بمجتمعهم".

وأش���ار إلى أن���ه بتبوئه له���ذا المنص���ب الذي 

يحمل في طياته مس���ؤوليات كبيرة، سيعمل على 

تطوير الجامعة في النواحي األكاديمية والبحثية 

واإلدارية، باإلضافة إلى البنية التحتية، بما يقدم 

أفضل خدمة لطلبته���ا والعاملين فيها والمجتمع 

الفلس���طيني، وذلك من خالل خطة إس���تراتيجية 

طموحة.

يذكر، أن أبو مويس، هو العميد المؤسس لكلية طب 

األسنان وعمادة الدراسات العليا في الجامعة العربية 

األميركية، وعمل عميدا مؤسسا لكليتي طب األسنان 

ف���ي كل من جامع���ة العلوم والتكنولوجي���ا األردنية 

وجامعة القدس.

وكان أب���و مويس عضوًا في مجل���س أمناء جامعة 

البت���راء لمدة ثماني س���نوات، وعض���وا في مجلس 

 "IMET2000" أمناء مؤسس���ة التعليم الطبي الدولي

ومقرها لندن، إضافة إلى كونه أس���تاذا واستشاريا 

في جراحة الفم والوجه والفكين، وكان الرئيس األول 

لجمعيتي جراحة الوج���ه والفم والفكين في األردن 

وفلسطين، وشغل العديد من المناصب األكاديمية 

والس���ريرية في عدد من ال���دول العربية واألجنبية، 

ويحمل ش���هادة البكالوريوس من جامعة القاهرة، 

ودرجة الماجستير من جامعة لندن، وشهادة زمالة 

كلية الجراحين الملكية، وشهادة في البورد األردني 

والفلسطيني.

جنين: "القدس المفتوحة" تختتم 
دورة "أنظمة االتصاالت الخلوية"

رام الل���ه - "األيام": نظمت جامعة القدس المفتوحة، في جنين، بالتعاون مع 
مركز اإلب���داع التكنولوجي، أمس، احتفااًل لتخري���ج طلبة تخصص تكنولوجيا 
االتصاالت المش���اركين في دورة "أنظمة االتصاالت الخلوية"، بحضور المساعد 
اإلداري لمدي���ر ف���رع جنين عم���اد صالح، ورئيس قس���م ش���ؤون الطلبة أحمد 

إستيتي، ومدير مركز اإلبداع التكنولوجي المهندس بالل إستيتي.
وهن���أ ص���الح طلب���ة الجامعة عل���ى اجتيازهم ال���دورة الت���ي تالمس مجال 
تخصصهم، مش���يدًا باهتمام مركز اإلبداع التكنولوجي بالتشبيك والتواصل 
م���ع "القدس المفتوح���ة"، وتنظيم دورات مماثلة، التي تع���د ذات أهمية في 

حياة الطلبة العملية.
م���ن جهته، أوضح بالل إس���تيتي أن ه���ذه الدورات تأتي ف���ي إطار التعاون 
المشترك بين "القدس المفتوحة" والمركز لخدمة طلبة تكنولوجيا االتصاالت 
ومساعدتهم في الحصول على الخبرة العملية التي تدعم دراستهم الجامعية، 

ما يرفع مستواهم األكاديمي.
وبارك  أحمد إس���تيتي باس���م عمادة ش���ؤون الطلبة للطلبة على اجتيازهم 
الدورة، قائاًل: "نس���عى دائًما إلى توفير العديد م���ن الدورات التي تعمل على 

تنمية الموارد البشرية لدى خريجينا ليكونوا متميزين في مجاالت عملهم".

جانب من توقيع االتفاقية.

وزير الداخلية ومدير »الغذاء العالمي« 
يوقعان اتفاقية لتعزيز قدرات »الدفاع المدني«

المدني، وأكد تفهم  للدفاع  األعلى 
والفعالي���ات  لألح���داث  القي���ادة 
الجاري���ة، والتعامل معها في نطاق 
حري���ة التعبير وح���ق االحتجاج بما 
يكفل���ه القان���ون، داعي���ًا إلى عدم 
حرف البوصل���ة الوطنية في أصعب 
الوحدة  لتأكيد  واألح���وال  الظروف 
الوطني���ة والتضام���ن والتعبير عن 
للحفاظ  المس���ؤولية  بكام���ل  الرأي 
على اإلنج���ازات والممتلكات إلنهاء 
االحت���الل وبناء الدولة المس���تقلة، 
وأعرب عن تقدي���ره لتضافر جهود 
أبناء الش���عب مع األجه���زة األمنية 
الكفاءة واالنتماء  بمستوى عال من 

وضبط النفس.
وشدد على أهمية المجلس األعلى 
للدف���اع المدن���ي كهيئ���ة وجس���م 
وطن���ي لتركيز الجهد الفلس���طيني 
لمواجه���ة الك���وارث والتخفيف من 
آثاره���ا، ومتابع���ة ح���االت الطوارئ 
في المحافظات، مبين���ًا أن االجتماع 

يه���دف إل���ى التأكيد عل���ى أهمية 
األطراف  بي���ن  الوطني���ة  الش���راكة 
ذات العالق���ة في منظوم���ة الحماية 
المجلس  ف���ي  والممثلين  المدني���ة 
األعلى للدفاع المدني، وتحديدا فيما 
يخص إدارة الكوارث في فلس���طين، 
والتفعي���ل  المأسس���ة  ومواصل���ة 
للمجل���س األعل���ى للدف���اع المدني، 
ومناقشة بعض الدراسات المقترحة 

من الدفاع المدني.
وأش���اد بإنجازات الدف���اع المدني 
خالل الفت���رة القليل���ة الماضية في 
مج���ال البني���ة التحتية، م���ن حيث 
البناء وتجهيز مراكز الدفاع المدني 
وتطوي���ر مجال الحوكم���ة، من حيث 
والمالية  اإلداري���ة  النظ���م  تطوي���ر 
والفني���ة وتطوي���ر نظ���ام االتصال 
وتوفير  المعلوم���ات،  وتكنولوجي���ا 
مع���دات حديث���ة وتعزي���ز عالقات 
المنظمات  م���ع  والتعاون  الش���راكة 

اإلقليمية والدولية.

رام الل���ه - “األي���ام”: وق���ع وزي���ر 
الداخلية د. س���عيد أبو علي، ومدير 
برنامج الغذاء العالمي بابلو ريكالدي، 
في مقر وزارة الداخلية بالبيرة، أمس، 
اتفاقية تعاون لدعم الدفاع المدني 
وتعزي���ز قدراته، بحض���ور مدير عام 
الدف���اع المدن���ي اللواء أحم���د رزق، 

وأركان وزارة الداخلية.
وأكد أبو علي أهمي���ة توقيع هذه 
االتفاقية في ظل األزمة االقتصادية 
الت���ي تواجهها األراضي  الحقيقية 
الذي  األسعار  وارتفاع  الفلسطينية، 
ينعكس س���لبا على حي���اة أكثر من 
مئة وعش���رين أل���ف عائل���ة فقيرة، 
مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية تسعى 
إلى توس���يع الشراكة للمساهمة في 
تعزيز العدال���ة االجتماعية وتوفير 
متطلبات األم���ن للمواطنين بما فيه 

األمن الغذائي.
من جهته، قال ريكالدي إن وجوده 
الفلس���طيني  الش���عب  لدع���م  هنا 
خاصة في ظل أزمت���ه الحالية واألثر 
الذي تتركه عل���ى الفئة الفقيرة من 
الش���عب، مبينًا ان هناك خطة بديلة 
للنظر ف���ي احتياجات الفئة الفقيرة 
واالستجابة لها، وأكد أنهم يعملون 
عل���ى توفي���ر الدعم م���ن المانحين، 
االجتماعية هي  الش���ؤون  وزارة  وأن 

نظيرهم في هذا المضمار.
بدوره، أوضح الل���واء رزق أن توقيع 
االتفاقية بين وزارة الداخلية وبرنامج 
الغ���ذاء العالم���ي يه���دف إلى دعم 
الدفاع المدني وتعزيز قدراته ضمن 
لمواجهة  المدنية  الحماية  منظومة 
آث���ار الك���وارث، وأن االتفاقية تحدد 
ثالثة معايي���ر للبنى التحتية ونظم 
لمواجهة  والجاهزي���ة  المعلوم���ات 
الك���وارث، وق���ال إن وزارة الداخلية 
تس���عى لحفظ األمن واألمان وتوفير 

األمن الغذائي للمواطنين.
وت���رأس أبو عل���ي، عل���ى هامش 
توقيع االتفاقية، اجتماعًا للمجلس 


