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جنين :تكريم الطلبة الفائزين في
المسابقة العالمية للحساب الذهني

جانب من تكريم الفائزين.

جني���ن  -محمد بالصّ :
كرمت محافظة جنين ،مس���اء أول
من أمس ،تس���عة طالب من مركز حس���اب الذكاء العقلي
الثقاف���ي؛ لفوزهم ف���ي المس���ابقة العالمية للحس���اب
الذهن���ي ،والتي أقيمت ف���ي إس���طنبول التركية مؤخرًا،
وذلك خالل حفل نظم بقاعة المركز الشبابي الكوري التابع
للبلدية في المدينة.
وقال مس���اعد المحافظ ،المهندس منصور السعدي :إن
المواطن الفلس���طيني يثبت المرة تل���و األخرى أنه مثابر
وذكي.
بدوره ،قال مدي����ر التربية والتعليم العالي ،طارق عالونة:
إن الطلبة الفائزين مثلوا فلسطين في العالم وأثبتوا أنهم
على قدر عال من المس����ؤولية ،مش����يرًا إلى أن هذا التفوق
سوف ينعكس حتمًا على نتائجهم وأدائهم في المدارس.
م���ن جهته ،أوض���ح مدير ع���ام برنامج حس���اب الذكاء
العقلي ،إياد حمودي ،أن العمل بهذا البرنامج بدأ منذ نحو
ً
 11سنة تحت شعار "نؤسس جيال لحلم كبير".
أما مدير عام مركز حس���اب ال���ذكاء العقلي في جنين،
الدكتور يوسف شوباشّ ،
فبين أن رسالة المركز ،منذ نحو
ثماني س���نوات ولغاية هذا اليوم ،تتمثل في إنشاء جيل
مبدع يخدم القضية الفلسطينية.
وأش���ار إلى أن تس���عة من طلبة محافظة جنين شاركوا

في المسابقة وجميعهم حصلوا على مراكز متقدمة ،وأن
الفئات العمرية المس���تهدفة في مث���ل هذه البرامج من
خمس أعوام ولغاية  13عامًا ،وهو س���ن يكس���بهم سرعة
اإلدراك والبديهة وزيادة الثقة بالنفس.
وتخللت حف���ل التكريم ،ال���ذي أدار عرافته منتصر أبو
الهيج���اء ،فقرات فنية ،وعرض للط�ل�اب حول إبداعاتهم،
وتكريمهم وفق النتائج التي حصلوا عليها على المستوى
العالمي ،وهم :الطالبة فاطمة أش���رف أبو عطية ،وحصلت
على المركز األول عالميًا للمس���توى العاشر ،والطالب جود
حسان األحمد ،وحصل على المركز األول عالميًا للمستوى
التاسع ،والطالب عبيدة أحمد عويس ،وحصل على المركز
األول عالميًا للمس���تويين الس���ادس والخامس ،والطالبة
ش���يماء عمر مس���قلة ،وحصلت على المركز الثاني عالميًا
للمس���توى الس���ادس ،والطالب محمد مصطف���ى عتيق،
وحصل على المركز الثاني عالميًا للمستوى السابع والمركز
الثالث عالميًا للمستوى الرابع ،والطالب عبد الرحمن سائد
أبو الرب ،وحصل على المركز الس���ادس عالميًا للمستوى
األول ،والكأس الذهبية للمس���توى الثاني عالميًا ،للطالب
قيس عالء الدين الس���عدي ،والكأس الذهبي للمس���توى
األول عالمي���ًا ،الطالب عبد الله قب�ل�اوي ،والكأس البرونزي
للمستوى الثاني عالميًا للطالب محمود فالح فارس.

اتفاقية إلعداد بنك لألسئلة لتطوير االختبارات التربوية
ّ
رام الله " -األيام" :وقع وزير التربية والتعليم العالي،
صبري صيدم ،ومدير عام شركة "تي .دي .أم" لألنظمة
وتكنولوجي���ا المعلومات محمد بدي���ع يونس ،في رام
الله ،أمس ،اتفاقية إلعداد بنك لألسئلة لصالح الوزارة؛
لإلفادة منها في تطوير االختبارات التربوية بمختلف
أنواعها.
وحض���ر التوقيع مدي���ر عام العالقات العام���ة والدولية
نديم سامي ،ومدير دائرة االمتحانات عمر عطوان ،والقائم
بأعمال مدير العالقات العامة والدولية نيفين مصلح.
وبموجب االتفاقية سيتم تنصيب برمجية بنك األسئلة
لمدة خمس���ة أعوام كفترة تجريبية لصالح اإلدارة العامة
للقي���اس والتقوي���م واالمتحانات ف���ي وزارة التربية ،بما
يحقق رؤيته���ا في تطبي���ق "رقمنة التعلي���م" ،وتطوير
االختبارات التربوية.

وق���ال صيدم :إن توقي���ع هذه االتفاقية ّ
يجس���د رؤية
الوزارة في إعداد بنك لألس���ئلة يستفاد منه على صعيد
االختبارات التربوية المختلفة ،مشيرًا إلى خطوات الوزارة
لتعميم ه���ذه التجربة والعمل بكل ج���د لتأصيل رقمنة
التعليم.
وأكد حرص الوزارة وس���عيها لحوسبة كافة االختبارات،
إذ تم اإلعالن قبل فترة عن قرار الوزارة بحوس���بة االمتحان
الش���امل ،مشيدًا بهذا التعاون مع "تي .دي .أم" بما يخدم
الغايات التربوية.
من جهته ،أكد يونس التزام ش���ركته بواجبها الوطني
تجاه دعم وتطوير التعليم ،ومس���اندة جهود الوزارة في
هذا الس���ياق ،بما يس���هم في بناء الدولة الفلس���طينية،
مب���اركًا الخطوات التطويرية التي تقودها الوزارة إلحداث
نقلة نوعية على صعيد تطوير القطاع التعليمي.

"الرؤيا" تختتم مخيمي اإلرشاد
التقني والمهني في طولكرم والخليل
رام الله " -األيام" :اختتمت مؤسس����ة الرؤيا الفلسطينية
مخيم����ي "اإلرش����اد التقن����ي والمهن����ي" اللذي����ن نفذا في
مدينتي طولكرم والخليل ،ضمن مشروع "تحفيز" ،الهادف
إل����ى تمكين الطلبة المتس����ربين من الم����دارس والعاطلين
عن العم����ل مهنيًا ،وتعريفهم بأهمي����ة التدريب المهني
والحرفي ،ورفع الوع����ي المجتمعي بدور التعليم والتدريب
المهن����ي والتقن����ي ف����ي دف����ع عجل����ة تطوي����ر االقتصاد
َ
ومواء مة احتياجات سوق العمل الفلسطينية.
الفلسطيني،
وقال���ت "الرؤيا" ،في بيان لها ،أم���س :إنها نفذت ضمن
مش���روع "تحفي���ز" المخيمي���ن بدعم من برنام���ج "تعزيز
التعلي���م والتدري���ب المهن���ي والتقن���ي والتش���غيل"،
المنف���ذ من قبل  ،GIZبالنيابة عن وزارة التنمية والتعاون
االقتص���ادي الفدرالي���ة األلماني���ة ،مبينة أن المش���روع
اس���تهدف  26مش���اركًا ومش���اركة ،ضمن مخيمين نفذا
بالش���راكة مع مركز التدريب المهني في طولكرم ،ومركز
التدريب المهني ف���ي حلحول بالخلي���ل ،خضع خاللهما
المش���اركون لمس���اق تدريبي يرفع وعيه���م باحتياجات
سوق العمل ،وسبل اختيار القرار المهني ،وتحديد الميول
والتوجه المهن���ي ،إلى جانب تنظيم الزيارات لمش���اغل
ومصانع وشركات فلس���طينية من الممكن االلتحاق بها،
بعد التعرف على طبيعة عملها والتدرب العملي فيها.
وأوضح���ت أن اإلرش���اد التقن���ي والمهن���ي المنفذ كل
منهما لمدة أس���بوع في المحافظتين المس���تهدفتين،
خضع خاللهما المشاركون للقاءات تدريبية حول مهارات
اكتش���اف الذات واالتصال والتواصل ،والعمل الجماعي،

وتقديم ال���ذات ،ومهارات اتخاذ القرار المهني ،والتبصر
الذاتي ،إل���ى جانب تعريفهم باحتياجات س���وق العمل،
والمؤه�ل�ات والمه���ارات الالزم���ة لاللتحاق بالمس���ارات
المهنية والحرفية وأخالقيات العمل والس�ل�امة المهنية
وإجراءات ومتطلبات االلتحاق بالمراكز المهنية ومجموعة
من الجوالت والزيارات لمرك���ز التدريب المهني ومصانع
وورش بناء ومنشآت.
وذكرت أنه في مرحلة تبعت التدريبات ،دمج المش���روع
المش���اركين ف���ي "وظائ���ف الظ���ل" ،بحي���ث ت���م توزيع
المش���اركين عل���ى الوظائ���ف المهنية والتقني���ة التي
تتوافق م���ع ميولهم المهنية ،ليعمل���وا بها ويجني كل
منه���م الخبرات العملي���ة في المجال المخت���ار والمحبب
لهم ،وليقدم كل منهم مجموعة من المنتجات الصناعية
والحرفي���ة المنتجة خالل مدة عملهم ف���ي وظائف الظل
والمهن التي التحقوا بها كالنجارة ،والتجميل ،والتصوير،
والكهرباء ،والديكور ،والجبصين.
وأش���ارت إل���ى أن���ه تخل���ل الحف���ل الختام���ي معرض
للمنتج���ات ،قدم فيه المش���اركون مجموع���ة متنوعة من
المنتج���ات والس���لع ،والمأك���والت والمخرج���ات التقنية
والحرفي���ة المصنوع���ة والمنج���زة بأيديه���م خالل مدة
العمل في وظائف الظل بالس���وق الفلسطينية ،كما تخلل
ّ
الحفل كلمات ألقاها مركزو التدريب المهني في طولكرم
وحلح���ول والمش���اركون ،وع���رض فيل���م توضيحي حول
األندية وتوصيات حول تعزيز االنخراط بالتعليم المهني
والتقني في فلسطين.

إطالع وفد تركي على معاناة
قلقيلية جراء الجدار واالستيطان
قلقيلي���ة " -األيام" :أطل���ع محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجب���ة ،أمس ،وفدًا من بلدية
أسكي شهير ،التركية ،ترأسه احمد أتاك ،على معاناة قلقيلية جراء الجدار واالستيطان.
وحض���ر اللقاء رئيس بلدية قلقيلية الدكتور هاش���م المصري ،ومراد س���ليم رئيس
الجالية في مدينة أسكي شهير.
وق���دم اللواء رواجبة ش���رحا مفص�ل�ا عن واقع محافظ���ة قلقيلية وم���ا تعانيه بفعل
االس���تيطان والجدار وإجراءات االحت�ل�ال اليومية بحق المواطني���ن ،مؤكدا أن إجراءات
االحت�ل�ال ته���دف إل���ى التضييق عل���ى المواطنين في س���بل العيش وتعي���ق النمو
االقتصادي في المحافظة ،منوهًا إلى أن تمادي االحتالل في إجراءاته التعس���فية جاء
نتيجة لدعم القيادة األمريكية الداعمة لالحتالل وعنجهيته.
م���ن جهته ،أكد أتاك دعم الش���عب التركي للقضية الفلس���طينية ،مش���يرا إلى أن
هذه الزيارة عرفت الوفد بالواقع الذي يعيش���ه الش���عب الفلسطيني ،وهذا ما يدفعنا
لالستمرار في حالة التواصل الدائم لمصلحة الشعبين ،وقدم تعريفا بمدينته.
م���ن ناحيته قدم د .المصري اس���تعراضا لواقع المدينة ومعاناته���ا ،من النكبة إلى
الجدار ،داعيا إلى خلق تواصل دائم مع البلديات التركية.
وجرى خالل اللقاء بحث عدة قضايا تتعلق بالتعاون المشترك.

ّ
بشارة والقنصل اإلسباني يوقعان
اتفاقية لدعم العائالت الفقيرة

ّ
رام الل���ه  -وف���ا :وقع وزي���ر المالية والتخطيط ش���كري بش���ارة ،مع القنصل
اإلس���باني رافيل ماتيوس ،ومديرة التعاون اإلس���باني إيفا سواريز ليوناردو،
مذكرة تفاهم بين وزارة المالية والتخطيط ،ووزارة الخارجية اإلس���بانية لدعم
الحاالت االجتماعية الصعبة عبر برنامج ( )PEGASEوالذي يس���عى إلى تقديم
الدعم للعائالت الفلسطينية الفقيرة من خالل وزارة التنمية االجتماعية.
وأثنى بش���ارة على الجهود التي لطالما بذلتها الحكومة اإلسبانية في سبيل
دعم الحكومة رغم الظروف االقتصادية الصعبة التي مرت بها إسبانيا وجميع
الدول األوروبية.
من جهته ،أكد ماتيوس اس���تمرار الدعم اإلس���باني بإعالنه عن تقديم مساهمة
مالية إضافية بقيمة  10ماليين يورو لصالح "األونروا" ،والتي اعتبرها بشارة خطوة
بالغة األهمية لمواجهة التحديات الناجمة عن انقطاع المساعدات األميركية.
وشكر بش���ارة الحكومة اإلس���بانية نيابة عن الحكومة والشعب الفلسطيني
على الدعم المالي والسياس���ي الس���خي والمتواصل الذي يساعد في المضي
قدمًا رغم الصعوبات والتحديات نتيجة ممارسات االحتالل.

األعرج يبحث مع سفير األردن تعزيز التعاون
البيرة " -األيام" :بحث وزير الحكم المحلي حس���ين األعرج ،مع س���فير األردن
الجديد لدى فلس���طين ،محمد أب���و وندي ،بحضور وكيل الوزارة محمد حس���ن
جبارين ،سبل تعزيز التعاون المشترك ،خاصة تفعيل االتفاقية الموقعة بين
الجانبين المتعلقة بالبلديات والهيئات المحلية.
وأك���د األعرج ضرورة تبادل الخب���رات والتجارب بين البلديات الفلس���طينية
ونظيرتها األردنية ،حيث هناك تش���ابه وتعاون مش���ترك بينها ،مشددًا على
ضرورة دعم االستثمار في المناطق المسماة (ج) ،والتي تشكل ما نسبته %65
من األراضي الفلسطينية.
من جهته ،أش���ار السفير األردني إلى عمق العالقات التي تربط بين البلدين
في شتى المجاالت ،مؤكدًا الموقف األردني الثابت والداعم دومًا للفلسطينيين
وحقهم ف���ي إقامة دولتهم المس���تقلة بعاصمتها القدس ،وأش���اد بالتطور
الهائل على المستوى المؤسساتي لدولة فلسطين.
وت���م االتفاق على تقديم كافة أش���كال الدعم ومد يد الع���ون من الجانبين
للوصول إلى دولة مستقلة بعاصمتها القدس.

"الخارجية" تطالب المنظمات األممية
بحماية المؤسسات التعليمية
رام الل���ه " -األي���ام" :طالب���ت وزارة الخارجية والمغتربين ،أم���س ،المنظمات
األممي���ة المختصة ،وفي مقدمتها "اليونيس���كو" بالتح���رك العاجل "لحماية
مدارس���نا ،وطلبتنا ،وهيئاتها التدريس���ية ،وبالضغط على س���لطات االحتالل
إلجبارها على االنصياع للقانون الدولي ومبادئ حقوق اإلنسان".
وقالت "الخارجية" ،في بيان لها :إن الهجمة الشرسة الممنهجة التي تشنها
س���لطات االحتالل ضد المؤسسات التعليمية الفلس���طينية عامة ،والمدارس،
وهيئاتها التدريس���ية وطلبتها في مناطق (ج) بشكل خاص ،تشكل انتهاكًا
جس���يمًا للقانونين الدولي والدولي اإلنس���اني ،ومبادئ حقوق اإلنس���ان ،وفي
مقدمتها الحق بالتعلم وحرية الوصول إلى المؤسسات التعليمية.
ُ
وأكدت أن عدم محاس���بة المس���ؤولين اإلس���رائيليين على جرائمهم يشجع
ميليشيات المستوطنين المسلحة على التمادي في اعتداءاتها الوحشية على
المدارس الفلسطينية بحماية قوات االحتالل.

محافظ بيت لحم يدعو الستكمال مشروع
"إسكان األمل" لألسرى وفق رؤية واضحة
بيت لحم – حس���ن عبد الجواد :أكد محافظ بيت لحم كامل حميد على أهمية
مواصلة العمل في مش���روع إس���كان األمل لألس���رى المحكومي���ن بالمؤبد ،في
منطقة العبيدية ،واستكماله وفق رؤية واضحة ،كونه مشروعًا وطنيًا وإنسانيًا.
وأضاف حميد ،خالل لقائه وفدًا من أهالي األس���رى ،أم���س ،أن المطلوب هو
إعداد تقرير إداري ومالي والئحة عمل لالستمرار بالمشروع توضح كل تفاصيل
المرحلة الماضية بكل حيثياتها ،إلى جانب الئحة تس���يير للعمل المستقبلي،
يلي ذلك اجتماع لكافة المس���تفيدين ،حيث س���يتم طرحها لالعتماد لتكون
خارط���ة طريق تتضم���ن أيضا وضع حد أدن���ى من المبالغ التي يس���تطيع أي
أسير وعائلته دفعها كدفع ش���هرية لضمان استمرار العمل بالمشروع ،حيث
ستشكل هذه الرؤية والطرح الفرصة إلطالق عمل مستدام.
وش���دد المحافظ على أهمية أن يكون هناك دور مهم لمكتب هيئة األسرى
ببي���ت لحم ،موضحًا أن أي عمل س���يجري بعد ذلك ،س���يقوم على هذه الرؤية،
وبعد ذلك س���يجري العمل على البحث عن جهات دعم وتمويل وحال تحصيل
أي دعم سيتم احتسابه وخصمه من مدفوعات وحصص ودفعات األسرى .وقدم
الوف����د للمحافظ آليات للتقدم والس����ير
بالمشروع وتحقيق مزيد من االنجازات.

إعالن عن قطع التيار الكهربائي

إعالن عن قطع التيار الكهربائي

تعلن ش���ركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي في األيام والتواريخ
المبينة فيما يلي عن كل من المناطق التالية:

تعلن ش���ركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من التاس���عة صباحًا
وحت���ى الثالثة عصرًا يوم الس���بت المواف���ق  2018/11/10عن المناط���ق التالية من
محافظة أريحا واألغوار:

 .1السبت  2018/11/10من التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر:

قرية بيرنباال ،جزء من قرية الجديرة ،قرية الجيب.
 .2األحد  2018/11/11من الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا:

جزء من قرية كوبر منطقة المقبرة المركز الصحي والمجاورين ،قرية جيبيا.
تعتذر الش���ركة عن هذا اإلجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويالت والصيانة

أجزاء من شارع المغطس ،الضاحية ،مكب النفايات ،مزارع ادعيق ،منتزه اساطير،
المشروع اإلنشائي ،مركز التدريب ،أبراج جوال ،السجن المركزي ،المعابر ،الشركة
التجارية الفلسطينية ،ملحمة غوشة ،شركة باصات شاهين ،الدينموميتر،
االستراحة ،البحرية ،الشرطة ،الصحة ،األمن الوقائي ،األشغال العامة ،أجزاء من
شارع فلسطين ،الشيخ صباح ،شارع قصر هشام ،مخيطة األمل (الشوا) ،أجزاء من
شارع عمان ،أجزاء من شارع محمد الدرة.
تعتذر الش���ركة عن هذا اإلجراء الناتج عن قيام الش���ركة بأعمال التحويالت والصيانة

على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

دائرة العالقات العامة

على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
دائرة العالقات العامة

الحمد الله يترأس اجتماعًا لقادة المؤسسة األمنية

(وفا)

جانب من االجتماع.

رام الل���ه  -وفا :ترأس رئيس ال���وزراء رامي الحمد الله،
أمس ،في رام الله ،اجتماعًا لقادة المؤسسة األمنية ،وبحث
معهم آخر التطورات األمنية في مختلف المحافظات.
ّ
واطل���ع رئيس الوزراء خالل االجتم���اع على آخر التقارير
الميدانية ،وجهود المؤسس���ة األمني���ة في فرض النظام
العام وتوفير األمن للمواطنين.

وجدد الحمد الله تأكيده على استمرارية عمل المؤسسة
األمنية في الحفاظ على الس���لم األهل���ي ،ومكافحة كافة
أش���كال االنف�ل�ات األمني ،وأش���كال التهريب ،ال س���يما
البضائع الفاسدة والمخدرات والمحروقات والتبغ ،مشددًا
عل���ى التعامل بحزم مع أي ش���خص يمس بأمن وس�ل�امة
المواطنين.

"العربية األميركية" تبحث التعاون
األكاديمي مع جامعات تركية

الوفد التركي في زيارة الجامعة.

جنين  -محم���د بالص :بحث رئيس مجل���س إدارة الجامعة
العربي���ة األميركي���ة ،الدكت���ور يوس���ف عصف���ور ،ورئيس
الجامع���ة ،األس���تاذ الدكتور علي زي���دان أبو زه���ري ،بمقر
الجامعة ،أمس ،مع رئيس بلدية أسكش���اهيس تيبيباش���ي
التركي���ة ،الدكتور أحمد أتاش ،آفاق التعاون المش���ترك مع
المؤسسات التعليمية في المدينة التركية.
وش���ارك في االجتماع ،المستشار األكاديمي لمجلس إدارة
الجامعة رئيس الجامعة المؤس���س األس���تاذ الدكتور وليد
ديب ،وأعضاء مجلس اإلدارة ،ونواب رئيس الجامعة ،وعمداء
الكليات.
وأشار عصفور إلى أنه قام مؤخرًا بزيارة مدينة أسكشاهيس
تيبيباش���ي ،والتي تحتضن أعرق الجامع���ات التركية التي
تعرفن���ا على عدد منه���ا وقمنا بزيارته���ا ،وطلبنا من رئيس
بلدية المدينة زيارة فلسطين والتعرف على الجامعة العربية
األميركية لفتح آفاق التعاون مع المؤسس���ات التعليمية في
المدينة التركية وباألخص الجامعات التركية.
ً
بدورهّ ،
قدم أبو زهري ،شرحًا مفصال عن الجامعة وتأسيسها

ونشأتها وأبرز البرامج األكاديمية التي تقدمها في درجتي
البكالوريوس والماجستير ،مشيرًا إلى أن الجامعة استحدثت
مؤخ���رًا درجة الدكتوراه في إدارة األعم���ال  MBAاألولى من
نوعها على مستوى فلسطين.
وأك���د أبو زه���ري ح���رص الجامعة عل���ى تعزي���ز التعاون
األكاديم���ي مع جامع���ات عربية ودولية م���ن بينها جامعات
تركية ،معربًا عن اس���تعداد الجامعة لفتح آفاق التعاون مع
الجامعات الموجودة في مدينة أسكشاهيس تيبيباشي.
من جانبه ،أعرب أتاش ،عن إعجابه الكبير بالجامعة العربية
األميركي���ة ،وأع���رب عن س���عادته لزيارة فلس���طين ،مؤكدًا
ضرورة فتح آفاق التعاون بي���ن الجامعات التركية والجامعة
العربية األميركية ،وأكد استعداد البلدية لتقديم الدعم في
أي مجال ،مؤكدًا أهمية تخريج أجيال لبناء المجتمع.
وخالل الزيارة تم عرض فيلم وثائقي عن الجامعة العربية
األميركي���ة ،كم���ا قام الوف���د بجولة تعريفية عل���ى عدد من
الكليات والمختبرات العلمية وعيادات طب األس���نان ،حيث
أعرب عن إعجابه بالمستوى العالي التي وصلت إليه الجامعة.

بحث مع البعثة الفرنسية سير العمل بالمشاريع التطويرية

غنيم يوقع مع "العمل ضد الجوع" اتفاقية لدعم مشاريع مياه
رام الله " -األيام" :وقع رئيس سلطة المياه ،مازن غنيم،
مع مدير مؤسس���ة العمل ض���د الجوع ،كونزال���و كودينا،
ف���ي رام الله ،أمس ،مذك���رة تفاهم للتع���اون في جميع
البرامج والمشاريع المتعلقة بالمياه والصرف الصحي في
فلسطين في جميع المراحل.
ويأت���ي توقيع المذكرة ،حس���ب بيان صدر عن س���لطة
المياه ،أمسً ،
بناء على الخطة االستراتيجية لسلطة المياه
واألولويات المدرجة لتحس���ين الوض���ع المائي في كافة
التجمعات الفلسطينية والتخفيف من األزمة المائية.
وأكد غنيم أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسة العمل ضد
الجوع ،الس���يما في تنفيذ برامج تخدم تحسين الوضع في
المناطق المهمش���ة والمناطق المصنفة "ج" .واستعرضت
مؤسس���ة العمل ضد الجوع األعمال الت���ي حققتها ،وأهم
المش���اكل التي واجهتها في المناطق المصنفة "ج" ،وما

تعانيه من نس���بة الفاقد العالية ،والحاجة إلى مش���اريع
إضافية تخدم تطوير الوضع المائي فيها.
من جهة أخرى ،بحث غنيم مع البعثة الفرنسية برئاسة
كاترين���ا بون���د ،أمس ،تطورات س���ير العمل بالمش���اريع
التطويري���ة الممولة م���ن الوكال���ة الفرنس���ية ،وناقش
الجانبان مش���روع معالجة مياه الصرف الصحي لمحافظة
الخليل ،والتطورات الجاري العمل عليها ،ومش���روع محطة
معالجة بيت لحم ،وكذلك مش���روع ربط الطاقة بالمياه في
منطقة ش���مال الضفة ،والمس���تجدات في مشروع محطة
معالجة المياه المعالجة لشمال غزة.
وتطرق الجانبان الى قضية تمويل إنشاء البنى التحتية
الالزمة لنقاط التزود لكميات المياه اإلضافية في منطقة
الجلمة وعابود ،حيث تم توفير التمويل الالزم له من قبل
الوكالة الفرنسية واالتحاد االوروبي.

"خضوري" تنظم أنشطة تطوعية بيئية
في مواقع تاريخية بطولكرم
طولك���رم " -األي���ام" :نظمت عمادة
التنمية وخدمة المجتمع في جامعة
فلسطين التقنية خضوري ،بالتعاون
م���ع مديري���ة الس���ياحة واآلثار في
طولكرم ،أنشطة تطوعية استهدفت
طلبة مساق خدمة المجتمع.
وش���ارك ف���ي األنش���طة عمي���د
كلي���ة التنمي���ة د .مع���ن الخطيب،
ومدير دائ���رة الدراس���ات والتنمية
المجتمعي���ة ماهر قمح���اوي وطاقم

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة
المحاكم الشرعية
محكمة رام الله والبيرة الشرعية

الرقم2018/1563+1564+1565 :
التاريخ1440/2/30 :هـ
وفق2018/11/8 :م

إعالن تبليغ حضور صادر عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية
في الدعاوى أساس 2018/1563+1564+1565
إلـــى المدعى عليه :رائد تيســـير عبد الله زيـــد الكيالني /من المملكة األردنية الهاشـــمية
ومجهول محل اإلقامة فيها ولم يسبق له اإلقامة في البالد.
يقتضـــى حضورك إلـــى محكمة رام اللـــه والبيرة الشـــرعية وذلك يوم األربعـــاء الواقع في
2018/11/21م الساعة العاشـــرة صباحًا ،للنظر في الدعوى أساس  ،2018/1563وموضوعها
"أجرة مســـكن" ،والدعوى أســـاس  ،2018/1564وموضوعها "بدل أجـــرة حضانة" ،والدعوى
أســـاس  ،2018/1565وموضوعها "نفقة صغير" ،المقامـــة عليك من قبل المدعية نداء علي
ً
ســـعيد الشـــمالي /من رام الله ،فإذا لم تحضر في الوقت المعين أو تعتذر أو ترســـل وكيال
ُ
عنـــك ترى الدعاوى بحقك غيابيًا ،وعليه فقد جرى تبليغك ذلك حســـب األصول ،تحريرًا في
1440/2/30هـ وفق 2018/11/8م.
قاضي محكمة رام الله والبيرة الشرعية

الدائرة ،باإلضافة إلى مدير السياحة
واآلثار إياد ذوقان وموظفي الدائرة.
وتضمن النش���اط ال���ذي امتد على
مدار يومين متتاليي���ن ،زيارة قلعة
البرقاوي التاريخية في شوفة لزراعة
األش���جار وتأهيل الم���كان وترتيبه،
باإلضافة إلى تقديم ش���رح تفصيلي
عن تاري���خ الموقع األث���ري وأهميته
التاريخية للطلبة ،باإلضافة إلى زيارة
موقع معصرة العن���ب التاريخية في
إرتاح ،والتعرف على المكان وأهميته
التاريخية ،والقي���ام بأعمال تنظيف

وترتيب في المكان.
وأوضح د .الخطيب أن هذه األنشطة
ته���دف إل���ى تعزيز ثقاف���ة العمل
التطوعي في المجتمع الفلس���طيني
وش���بابه خاص���ة ،ورف���ع االهتم���ام
بالمناط���ق الس���ياحية واألثري���ة
المهمش���ة ،ما يعزز معرفة الش���باب
الفلسطيني بتاريخ المحافظة بشكل
خ���اص والوطن بش���كل ع���ام ،ويعزز
من انتمائه���م وروحه���م الوطنية،
وتحقي���ق ج���زء م���ن المس���ؤولية
االجتماعية الواقعة على الجامعة.

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية نابلس
دائرة التنفيذ

الرقم2018/5991 :
التاريخ2018/10/10 :

ورقة إخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس
بالدعوى التنفيذية رقم 2018/5991
إلى المحكوم عليه :كمال فوزي فايز مليطات نابلس بيت فوريك قرب المس���جد القديم ومجهول
محل اإلقامة حاليًا.
يجب عليك أن تؤدي في ظرف أسبوعين اعتبارًا من تاريخ تبلغك ورقة اإلخبار التنفيذي هذه في
ه���ذا العدد بالقرار المنفذ الصادر في القضية التنفيذي���ة رقم  2018/5991دائرة تنفيذ نابلس
وموضوعها مطالبة مالية بمبلغ  2031شيكل وذلك بموجب شيك لصالح المحكوم له صدام نايف
احمد مليطات .وإذا انقضت هذه المدة فس���تضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم حس���ب األصول
والقانون بحقك.
مأمور التنفيذ

