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إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين
639/ج/2020

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة سهام طاهر محمد زيود، بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 7958/2019/447، عدل جنين بتاريخ 2019/7/28.

وذلــك لتقديــم معاملة بيع أراضي رقــم 639/ج/2020 على القطعة رقــم 182 حوض رقم 2 من 
أراضي سيلة الحارثية.

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

اسم الوكيل :سهام طاهر محمد زيود.
اسم الموكل « المالك «: (رسمية+ سامية أبناء محمد عوض زيود).

دائرة تسجيل أراضي جنين

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين
485/ج/2020

يعلــن الطــالع العموم أنه تقدم لهــذه الدائرة نور الدين زياد فايز أبو الــرب، بصفته وكيال بموجب 
الوكالــة الدورية رقم 448/2019/12163، عدل جنين بتاريخ 2019/11/3، المعطوفة على العامة 
7089/2013/416 عــدل جنين بتاريــخ 2013/9/8، المعطوفة على العامة 7246/2013/416 عدل 

جنين بتاريخ 2013/9/12، العامة 6446/2013/416 عدل جنين بتاريخ 2013/8/19
وذلــك لتقديــم معاملــة بيع أراضــي رقم 485/ج/2020 علــى القطعة رقم 96 حــوض رقم 2 من 

أراضي دير أبو ضعيف.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمسة أيام من تاريخ النشر 

وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل : نور الدين زياد فايز أبو الرب.

اسم الموكل « المالك «: (آمنة علي محمد الشرفي)(يحيى نبيل طاهر الشرفي)(فايزه محمد سعيد 
الشــروف)(نائل+ أنس+مالــك+ بهــاء الدين+ محمــد+ أمل+ايناس+دعاء+هديــل أبناء أحمد 

محمود الشروف)

دائرة تسجيل أراضي جنين

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين
605/ج/2020

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة محمد عصام عزات ياسين، بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 201/2020/449، عدل جنين بتاريخ 2020/1/6.

وذلــك لتقديــم معاملــة بيع أراضــي رقم 605/ج/2020 علــى القطعة رقم 66 حــوض رقم 8 من 
أراضي دير أبو ضعيف.

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

اسم الوكيل : محمد عصام عزات ياسين.
اسم الموكل « المالك «: (عرفات بسام عبد اللطيف عليات)

دائرة تسجيل أراضي جنين

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين
718/ج/2020

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة محمود أحمد محمود زكارنة، بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدوريــة رقم 13379/2019/448، عدل جنيــن بتاريخ2019/12/2، العامة رقم 8710/2019/447 

عدل جنين بتاريخ 2019/8/19
وذلــك لتقديــم معاملــة بيع أراضــي رقم 718/ج/2020 علــى القطعة رقم 80 حــوض رقم 4 من 

أراضي دير غزالة.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمسة أيام من تاريخ النشر 

وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل : محمود أحمد محمود زكارنة.

اسم الموكل « المالك «: (سفيان+ قصي+ صالح +سامر+ حسان+ بيان+ روان أبناء ماهر صالح 
رشيد حواشين)(ماهر صالح رشيد حواشين)|.

دائرة تسجيل أراضي جنين

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين
152/ج/2020

يعلــن الطالع العموم أنــه تقدم لهذه الدائرة عالء جمال غالب زايــد، بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 10801/2019/448، عدل جنين بتاريخ 2019/10/2.

وذلــك لتقديــم معاملــة بيع أراضــي رقم 152/ج/2020 علــى القطعة رقم 2 حــوض رقم 27 من 
أراضي اليامون.

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

اسم الوكيل : عالء جمال غالب زايد.
اسم الموكل « المالك «: (جمال+صبحي أبناء سليم أحمد الزعبي).

دائرة تسجيل أراضي جنين

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين
660/ج/2020

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة أنور محمد عبد الحميد حوشــية، بصفته وكيال بموجب 
الوكالة الخاصة رقم 13778/2019/449، عدل جنين بتاريخ 2019/12/11، والمعطوفة على العامة 

سجل 2093 صفحة 2019/12 سفارة دولة فلسطين/عمان بتاريخ 2019/6/20
 وذلك لتقديم معاملة بيع أراضي رقم 660/ج/2020 على القطعة رقم 70 حوض رقم 22  والقطعة 

رقم (115)+(117)حوض رقم 23 من أراضي اليامون.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمسة أيام من تاريخ النشر 

وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل : أنور محمد عبد الحميد حوشية.

اسم الموكل « المالك «: (علي+ عزمي+ سهام+ فاطمة أبناء محمد عبد الحافظ مصطفى).
الحصص المباعة: كامل الحصص

دائرة تسجيل أراضي جنين

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين
6085/ج/2019

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة إياد عبد محمد عليات و ياسمين نصري محمود أبو عيد، 
بصفتــه وكيال بموجب الوكالة الدوريــة رقم 5884/2017/433، عدل جنيــن بتاريخ 2017/6/20، 

والخاصة 7847/2019/447 عدل جنين بتاريخ 2019/7/25.
وذلــك لتقديــم معاملة بيع أراضي رقم 6085/ج/2019 علــى القطعة رقم 39 حوض رقم 13 من 

أراضي دير أبو ضعيف.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمسة أيام من تاريخ النشر 

وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل : (إياد عبد محمد عليات وياسمين نصري محمود أبو عيد).

اسم الموكل « المالك «: (عيسى عبد أحمد ياسين)، (فوزية عوض حسين ياسين)(يحيى+ جهاد+ 
فاطمة+ شفاء+باسمة+ ابتسام+ خالد أبناء عبد أحمد الزقزوق).

الحصص المباعة: كامل الحصص

دائرة تسجيل أراضي جنين

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين
617/ج/2020

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة قاسم رؤوف عبد اهللا قواسمة وحسام جودت راشد عبيد، 
بصفته وكيال بموجب الوكالة الدورية رقم 4451/2019/445، عدل جنين بتاريخ 2019/4/21، بموجب 
العامة رقم سجل 2176 صفحة 2019/4 سفارة فلسطين عمان والعامة رقم (س ف ك 567) سفارة 

فلسطين الكويت تاريخ 2019/12/12
وذلــك لتقديــم معاملة بيــع أراضي رقــم 2020/617 علــى القطعة رقم 117 حــوض رقم 6 من 

أراضي عنزة.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمسة أيام من تاريخ النشر 

وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل : قاسم رؤوف عبد اهللا قواسمة وحسام جودت راشد عبيد.

اسم الموكل « المالك «: (مهند+ أنس+ وفاء+ أمل+ سناء+ هيفاء أبناء جودت راشد عبيد).
الحصص المباعة: كامل حصص حسام كامل حصص الموكلين.

دائرة تسجيل أراضي جنين

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين
626/ج/2020

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة بسام سليم عطا عبد اهللا، بصفته وكيال بموجب الوكالة 
العامة رقم سجل 2194 صفحة 2019/39 سفارة فلسطين عمان بتاريخ 2019/11/18،

وذلك لتقديم معاملة بيع أراضي رقم 626/ج/2020 على القطعة رقم 8 حوض رقم 6 وقطعة رقم 
65 حوض 5 وقطعة رقم 49 حوض 3 وجميعها من أراضي عجة.

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

اسم الوكيل : بسام سليم عطا عبد اهللا.
اسم الموكل « المالك «: عدنان حمد محمود أبو رعد.

الحصص المباعة: كامل حصص الموكل.

دائرة تسجيل أراضي جنين

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين
606/ج/2020

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة بسام سليم عطا عبد اهللا، بصفته وكيال بموجب الوكالة 
العامة رقم سجل 1761 صفحة 2017/97 سفارة فلسطين عمان بتاريخ 2017/7/17،

وذلك لتقديم معاملة بيع أراضي رقم 606/ج/2020 على القطعة رقم (4)+(7)+(79) حوض رقم 
2 وقطعة رقم 11 حوض 3 وجميعها من أراضي عنزة.

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

اسم الوكيل : بسام سليم عطا عبد اهللا.
اسم الموكل « المالك «: زريفة يوسف صالح العطيانة.

الحصص المباعة:.

دائرة تسجيل أراضي جنين

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين
623/ج/2020

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة بسام سليم عطا عبد اهللا، بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية 440/2020/449 عدل جنين بتاريخ 2020/1/12،

وذلــك لتقديــم معاملــة بيع أراضــي رقم 623/ج/2020 علــى القطعة رقم 59 حــوض رقم 1 من 
أراضي الرامة.

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

اسم الوكيل : بسام سليم عطا عبد اهللا.
اسم الموكل « المالك «: نظمي أحمد سعيد خنفر.

الحصص المباعة:.

دائرة تسجيل أراضي جنين

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين
712/ج/2020

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة مجدولين إياد محمد البزور، بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 576/2020/449 عدل جنين بتاريخ 2020/1/13

وذلــك لتقديــم معاملة بيع أراضي رقم 2020/712 علــى القطعة رقم 1 حوض رقم 9 من أراضي 
صانور.

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

اسم الوكيل : مجدولين إياد محمد البزور.
اسم الموكل « المالك «: (حسن مصطفى محمد عيسه)

دائرة تسجيل أراضي جنين

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين
684/ج/2020

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة أيمن حاتم فايز عبد الحي، بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 425/2020/449 جنين بتاريخ 2020/1/12.

وذلــك لتقديــم معاملة بيــع أراضي رقــم 2020/684 علــى القطعة رقم 122 حــوض رقم 5 من 
أراضي سيريس.

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

اسم الوكيل : أيمن حاتم فايز عبد الحي.
اسم الموكل « المالك «:(تهاني حكمت فهمي محمود)

دائرة تسجيل أراضي جنين

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين
680/ج/2020

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة أيمن حاتم فايز عبد الحي، بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدوريــة رقــم 27/2020/449 جنين بتاريخ 2020/1/2 المعطوفة علــى العامة 3292/2013/415 

عدل جنين 2013/4/25
وذلــك لتقديــم معاملــة بيع أراضــي رقم 680/ج/2020 علــى القطعة رقم 18 حــوض رقم 4 من 

أراضي سيريس.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمسة أيام من تاريخ النشر 

وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل : أيمن حاتم فايز عبد الحي.

اسم الموكل « المالك «:(تيسير+ حسني+ معاذ+ مثنى+ أحالم+ غديرة أبناء علي حسني العواد)

دائرة تسجيل أراضي جنين
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In 2019 Ramallah Friends School (RFS) celebrated the 150th 
anniversary of its founding.  RFS strives to remain true to its 
founding principles and ensure its program is accessible to 
the widest possible spectrum of students.
The Leila Miqdadi Al-Qattan Scholarship 2020 will provide 
an opportunity for exceptional students from economically 
disadvantaged Palestinian families to enroll in RFS’ 
academically rigorous program.
This scholarship is open to new students seeking admission in 
Grade 6 who can demonstrate

1. Strong academic background
2. Economic need
3. A track record of good citizenship
4. Shared Values and Appreciation of the school history 
and traditions

Students selected will be enrolled in Grade 6 and will receive 
full support until Graduation from the school.
Interested applicants should contact the Head of School’s 
personal assistant Jumana Thalji at jumanathalji@rfs.edu.ps 
for an application pack.  The application must accompany the 
school’s admission application and submitted by Saturday 7th 
March.
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دائرة تنفيذ جنين

دائرة تنفيذ جنين

إخطار تنفيذي بالنشر في إحدى الصحف المحلية 
صادر في القضية التنفيذية رقم 2019/5193 سجل تنفيذ

إلى المدين/ المحكوم عليه: ضياء محمود محمد فحماوي هوية رقم: 402616072
عنوانه: جنين، مخيم جنين- جانب المسجد.

أخبرك بأن الدائن/ المحكوم له: محمد مهدي أحمد صالح سباعنه\جنين
قــد أبــرز إلى هذه الدائرة شــيك تحمــل توقيعك وبصمتك ومســتحقة األداء بمبلغ (4650 شــيقل 

إسرائيلي)، ومرفق صورة عنها. 
لذلك يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات أو إرســال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل أســبوعين من 
تاريخ هذا اإلعالم وفقاً ألحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلســطيني حســب األصول، وإذا لم 
تبادر بذلك فسوف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى إخطارك بذلك. 

مأمور التنفيذ

 ورقة إخبار للنشر في إحدى الصحف المحلية  صادرة عن دائرة تنفيذ 
جنين في الدعوى رقم 2019/10081 تنفيذ هيئة القاضي: أيمن صالح

المحكوم عليه: رياض خالد محمد كميل هوية رقم: 983089400
عنوانه: جنين- قباطية- حارة كميل.

اإلعالم 
المحكوم به محل صدوره    تاريخه  رقمه 

سنداً للبينة المقدمة من قبل المدعي  2019/10/7  محكمة صلح جنين   2018/1835
غســان أحمد حســين تركمان والتي لم يرد ما يجرحها أو يناقضها من بينات أخرى مقدمة من قبل 

المدعى عليه رياض خالد محمد كميل فإن
الدائن \المحكوم له: غسان أحمد حسين تركمان\جنين

تقــرر وعمال بأحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلســطيني إشــعارك بطــرح اإلعالم المذكور 
أعــاله وفــي حال انقضــاء المدة المقرورة قانونا في ظــرف 14 يوم اعتبارا مــن تاريخ تبليغك هذا 
اإلخبار دون مراجعة الدائرة أو تنفيذ مضمون القرار المحكوم أعاله سيتم مباشرة إجراءات التنفيذ 

بحقك وفقا لألصول

مأمور التنفيذ

علم وخبر وتبليغ بالنشر في إحدى الصحف المحلية  
الدعوى رقم 816\2019 حقوق هيئة القاضي: محمد غالي

طالب التبليغ المحامي: محمد منير حسين جرادات
المطلوب تبليغه: مهند محمود علي عواد 981902950

الجلسة يوم الثالثاء الموافق 18\2\2020 الساعة التاسعة.
وعمال بأحكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم(2) لسنة 2001 يتوجب 
عليــك الحضــور إلى المحكمة أعاله في الموعد المحدد أو إرســال محــام عنك وكذلك يتوجب عليك 
تقديم الئحة جوابية خالل مدة خمســة عشــر يوما من تاريخ تبليغك هذا اإلعالن بواســطة النشــر 
في إحدى الصحف المحلية ويمكنك اســتالم نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم المحكمة 

وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريا.

إخطار تنفيذي بالنشر في إحدى الصحف المحلية  صادر في 
القضية التنفيذية رقم 2019/9797سجل تنفيذ

إلى المدين/ المحكوم عليه: محمد طالب توفيق عزام هوية رقم: 414974543
عنوانه: جنين، حي البساتين.

أخبرك بأن الدائن/ المحكوم له: جمعة يوسف خليل حسين/طولكرم
قــد أبــرز إلى هذه الدائرة شــيك تحمــل توقيعك وبصمتك ومســتحقة األداء بمبلغ (3270شــيقل 

إسرائيلي)، ومرفق صورة عنها. 
لذلك يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات أو إرســال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل أســبوعين من 
تاريخ هذا اإلعالم وفقاً ألحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلســطيني حســب األصول، وإذا لم 
تبادر بذلك فسوف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى إخطارك بذلك. 

مأمور التنفيذ

إخطار تنفيذي بالنشر في إحدى الصحف المحلية  صادر في 
القضية التنفيذية رقم 2019/9418سجل تنفيذ

إلى المدين/ المحكوم عليه: محمود أحمد محمد سباعنة هوية رقم: 949562755
عنوانه: جنين، قباطية،قرب مسجد حمزة.

أخبرك بأن الدائن/ المحكوم له: جمعة يوسف خليل حسين/طولكرم
قــد أبــرز إلى هذه الدائرة شــيك تحمل توقيعك وبصمتك ومســتحقة األداء بمبلغ (16000شــيقل 

إسرائيلي)، ومرفق صورة عنها. 
لذلك يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات أو إرســال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل أســبوعين من 
تاريخ هذا اإلعالم وفقاً ألحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلســطيني حســب األصول، وإذا لم 
تبادر بذلك فسوف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى إخطارك بذلك. 
تبادر بذلك فسوف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى إخطارك بذلك. 

مأمور التنفيذ

 إخطار تنفيذي بالنشر في إحدى الصحف المحلية  صادر في 
القضية التنفيذية رقم 2019/9586سجل تنفيذ

إلى المدين/ المحكوم عليه: محمد طالب توفيق عزام هوية رقم: 414974543
عنوانه: جنين، حي البساتين.

أخبرك بأن الدائن/ المحكوم له: جمعة يوسف خليل حسين/طولكرم
قــد أبــرز إلى هذه الدائرة شــيك تحمــل توقيعك وبصمتك ومســتحقة األداء بمبلغ (2000شــيقل 

إسرائيلي)، ومرفق صورة عنها. 
لذلك يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات أو إرســال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل أســبوعين من 
تاريخ هذا اإلعالم وفقاً ألحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلســطيني حســب األصول، وإذا لم 
تبادر بذلك فسوف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى إخطارك بذلك. 

مأمور التنفيذ

فقد هوية
الرامة\جنين: أعلن أنا منال محمد علي حيدريه الرامة\جنين، عن فقدان هويتي التي تحمل الرقم : 

941036006 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة، وله جزيل الشكر

فقد هوية
ديــر أبــو ضعيف\جنين: أعلــن أنا أحمد عثمان محمد عواد دير أبــو ضعيف\جنين، عن فقدان هويتي 
التي تحمل الرقم : 401334024 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة، وله جزيل الشكر.

فقد هوية
جنين: أعلن أنا لطفي علي محمود نصر اهللا جنين، عن فقدان هويتي التي تحمل الرقم : 921589388 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة، وله جزيل الشكر.

فقد هوية
المغير\جنين: أعلن أنا أمجد راشد كايد أبو جابر المغير\جنين، عن فقدان هويتي التي تحمل الرقم : 

404210312 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة، وله جزيل الشكر.

فقد هوية
اليامون\جنين: أعلن أنا ريم رياض زكي سعيد اليامون\جنين، عن فقدان هويتي التي تحمل الرقم : 

850392531 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة، وله جزيل الشكر.

فقدان جواز سفر فلسطيني
جنيــن: أعلن أنا أغصان مروان درويش حمو جنين، وأحمل هوية رقم 910662097عن فقدان جواز 

سفري الفلسطيني، الرجاء ممن يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة، وله جزيل الشكر.

«القدس المفتوحة» و«شاشات» تختتمان عروض األفالم في فروع الجامعة
رام اهللا - الحياة الجديدة - اختتم مركز 
التعليــم المســتمر بجامعــة القدس 
المفتوحة، ومؤسسة «شاشات لسينما 
المرأة» عرضاً لعشرين فيلماً وثائقياً 
في أروقة الجامعة؛ ضمن مشروع «أنا 
فلســطيني»، بتنظيم من مؤسســة 
«شاشات ســينما المرأة»، وبالشراكة 
مــع «جمعيــة الخريجــات الجامعيات» 
لحمايــة  الشــمس  وجمعيــة «عبــاد 
اإلنســان والبيئة»، بدعم رئيسي من 
االتحــاد األوروبي ودعم مســاند من 
(CFD) السويســرية وصندوق المرأة 

العالمي.
وهدفــت األفالم العشــرين إلى تعريف 
طلبــة الجامعــة علــى قضايــا مهمــة 
تتناولها تلك األفالم في مختلف الفروع 

التعليمية.
وفــي القســم األخير مــن العروض، 
عرض فيلــم «صبايا والبحــر»، وهو 
فيلــم روائي قصيــر للمخرجة تغريد 

العــزة، يتطرق إلى العقبــات الكثيرة 
الفلســطيني  الشــعب  تواجــه  التــي 
للحصول على أبسط حقوقه، وإن هذه 
العقبات تكون مضاعفة لدى الشابات 

على وجه الخصوص.
ثم عــرض فيلــم «أبيض وأســود»، 
للمخرجة رنا مطر، يتطرق إلى نظرة 
المجتمــع الــى المــرأة التــي تتعرض 

للتهميش من المجتمع الذكوري.
ومن تلك العــروض، ذهبت المخرجة 
غــادة الطيــراوي، في فلمهــا الجديد 
الذي حمل اســم «عالهوا»، بالحضور 
إلــى زمن آخــر، حيث ينتهــي الصراع 
وتطــرح  اإلســرائيلي،  الفلســطيني 
السؤال «كيف ستكون حياتنا عندئذ؟!».

وعــرض في رام اهللا وبيت لحم فيلم 
«رقم حظي 13» للمخرجة دارا خضر، 
يــدور حــول الصعوبات والمشــكالت 
التــي تواجــه الفلســطينيين من كال 
الجنســين فــي الوصــول إلى شــطر 

الشريف.  والقدس  المســلوب  الوطن 
ويرصد الفيلم معاناة الفلســطينيين 
على الحواجز ومحاولة آخرين التخفي 
للوصــول إلى البــالد وأراضي 1948، 
كما ناقش الفيلم مخالفة الواقع لنص 
المادة 13 من قانون حقوق اإلنســان 
الــذي نص على حق الفرد في التنقل 
داخل وطنه بكل سهولة ويسر ودون 

أي عوائق.
وعرض أيضاً الفيلم الوثائقي «هيك 
الفلســطينية  للمخرجــة  القانــون»، 
«فاديــة صالح الدين»، وهو من إنتاج 
مؤسســة «شاشــات ســينما المرأة»، 
ويتطــرق إلى تجربة محامية أصبحت 
قاضيــة، والفيلم يلقــي الضوء على 
التحديــات والمعيقات التــي واجهتها، 
لهــا،  والنســاء  المجتمــع  ونظــرة 
ويســتعرض أيضــاً جانباً مــن حياتها 
العمليــة والمهنيــة، وكذلــك حياتهــا 
األسرية والعائلية مع أطفالها وزوجها. 

فتوح يطلع السفير الياباني على آخر التطورات
رام اهللا - وفا - أطلع المفوض العام للعالقات الدولية لحركة «فتح»، 
عضــو اللجنة المركزية روحي فتوح، أمس، ســفير اليابان لدى دولة 
فلســطين ماســايوكي ماجوشــي، على آخر التطورات على الساحة 
الفلسطينية. وأكد فتوح أهمية ما تقوم به اليابان من دور فاعل في 

الجهود المبذولة لدعم مواقف القيادة الفلســطينية الثابتة السترداد 
حقــوق شــعبنا المشــروعة، وإقامة الدولة الفلســطينية المســتقلة 
وعاصمتها القدس الشريف. وقال: إن حركة «فتح» عازمة على خوض 
االنتخابات العامة وتذليل كل العقبات أمامها لتحقيق المصلحة الوطنية 
العليا، مؤكدا أن االنتخابات لن تعقد دون مشــاركة أهلنا في القدس 
وغــزة وهــذا بتوافق كل الفصائل الفلســطينية، وتبــدأ باالنتخابات 

التشريعية على مبدأ التمثيل النسبي تتبعها االنتخابات الرئاسية.
وشــدد فتوح على رفض الشــعب الفلســطيني ألية مبــادرة ال تلبي 
طموحاته في انهاء االحتالل، واقامة الدولة الفلســطينية المســتقلة 

على حدود حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد ماجوشــي أهمية تعزيز التعاون بين الشــعبين، وعمق العالقة 

التاريخية بين اليابان وفلسطين.

«التربية» و«االتصاالت» تختتمان فعاليات 
نادي الروبوتكس والذكاء االصطناعي

رام اهللا - الحياة الجديدة - اختتمت وزارتا التربية والتعليم واالتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات بالشــراكة مع شــركة (PURPOSE) للتعليم 
الذكي، فعاليات النادي الشتوي األول للروبوتكس والذكاء االصطناعي، 

الذي يستهدف طلبة مدارس من تربية رام اهللا والبيرة.
ويهــدف النادي لتعزيز توظيف التكنولوجيا في التعليم وفق توجهات 
المنهاج الفلســطيني، وتعميق مفاهيم في مواد العلوم والرياضيات 
والبرمجة ضمن منهجية برنامج تحفيز االهتمام بالرياضيات والعلوم 
والتكنولوجيــا «ســتيم فلســطين».  وأكــد المشــاركون أهمية هذه 
النوادي في إثراء مواد المنهاج الفلسطيني، وتحقيق األهداف التربوية 
التعليميــة التــي خرجت طلبة قادرين على إنتــاج المعرفة من خالل 
مشــاريع تكنولوجية تم تنفيذها من قبل الطلبة، والتي تســهم في 
تنمية المهــارات الحياتية وتحقيق غايات التنمية المســتدامة ونقلها 
إلــى مدارســهم. وفي نهاية فعاليات االختتام؛ كــرم وزير االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات د. إسحاق سدر ووكيل الوزارة م. جميل زغارنة، 
ومدير عام التقنيات التربوية وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التربية 

م. جهاد دريدي؛ الطلبة المشاركين في النادي.


