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بحث االحتياجات التدريبية 
واللوجستية للنيابة العامة

رام الله - "األيام": بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، أمس 
في مكتبه، مع مدير برنامج سواسية كريس ديكر والوفد المرافق له، 
االحتياجات التدريبية واللوجس���تية للنيابة العامة، تمهيدًا إلعداد 

خطة عمل مشروع سواسية 2 حتى منتصف العام 2023.
وناقش الخطيب مع ديكر أيضًا برنامج التدريب األساسي لمعاوني 
النياب���ة العام���ة، وتأهيل غرف االس���تقبال في عدد م���ن النيابات 
الجزئية، واحتياجات إدارة تكنولوجيا المعلومات بما يش���مل خطة 

المشروع للعام القادم.
وأشار الخطيب إلى أن برنامج سواس���ية ساعد النيابة العامة على 
انجاز مرحلة مهمة من التدريبات ساهمت في تطوير قدرات الكادر 

البشري للنيابة العامة.
بدوره، أشار ديكر إلى أن مشروع سواسية سيستمر في تنفيذ خطته 
السنوية مؤكدًا دعمه للنيابة العامة وكافة مؤسسات قطاع العدالة في 
المرحلة القادمة، خاصة في مجال اس���تكمال التدريبات المدرجة على 

خطة المشروع ألعضاء وموظفي النيابة العامة للعام 2023.

جامعة األقصى تختتم احتفاالتها بتخريج »فوج القدس«
غ���زة - "األي���ام": اختتمت جامع���ة األقصى احتفاالته���ا بتخريج 
طلبتها "فوج القدس"، تحت رعاية الرئيس محمود عباس )أبو مازن(، 
واألستاذ إبراهيم أبو النجا ممثاًل عن الرئيس، ونائب رئيس مجلس 
األمناء علي أبو شهال، والقائم بأعمال رئيس الجامعة أ. د أيمن صبح، 
وأعضاء بمجلسي األمناء والجامعة، والهيئتين اإلدارية والتدريسية. 
كرم���ت الجامع���ة طلبة الدبل���وم الذين تخرجوا ف���ي كلية مجتمع 
األقص���ى، في أقس���ام: إدارة العم���ال، الس���كرتاريا الدولية، العالج 
الوظيف���ي، العالقات العام���ة واإلعالم، العلوم المالي���ة والمصرفية، 
الوسائط المتعددة، تربية الطفل، تكنولوجيا المعلومات واالتصال، 

وعلوم التربية البدنية.
وهنأ الرئيس محمود عباس وبارك للخريجين وذويهم، خالل كلمة 
ألقاها نيابة عنه المحافظ إبراهيم أبو النجا، داعيًا الطلبة لالس���تمرار 

على طريق النضال حتى تحقيق جميع مطالبه. 
قال أبو النجا: "على جميع العالم أن يعرف أن الفلسطيني يستحق 
العيش بكرامة كاملة، وأن الش���عب الذي قدم الشهداء من حقه أن 
ُيحتَرم، وأن تفتح له األبواب وال يليق بش���عبنا الفلس���طيني سوى 

االحترام".
وف���ي كلمته، دعا صبح القوى والفصائل الوطنية واإلس���المية إلى 
انهاء حالة االنقس���ام، واالصطفاف خلف الرئيس محمود عباس رمز 
الش���رعية الفلس���طينية، مبرقًا بالتحية لألهل ف���ي مدينة القدس، 
وترحم على ش���هداء فلسطين وعلى رأسهم الش���هيد الرمز ياسر 
عرف���ات، والش���يخ أحمد ياس���ين، والقائد أبو عل���ي مصطفى، وكل 
شهداء الوطن ش���اكرًا كل من عمل على انجاح الحفل، وقدم الشكر 

لجميع اللجان واإلدارات التي نظمت الحفل.
وف���ي كلمة مجلس األمناء التي ألقاها أبو ش���هال نيابة عن رئيس 
مجلس األمناء د. كمال الش���رافي، هنأ الطلب���ة وذويهم قائال لهم: 
"أبناءنا الخريجين، علماء المس���تقبل، نهنئكم في يوم تخرجكم في 
ظل هذه الظروف القاس���ية، ونس���تذكر وإياكم إخوانكم الشهداء 
الذين قدموا أرواحهم فداء له���ذا الوطن، والذين كان من المقرر أن 
يحتفلوا معنا بتخرجهم، ولكنهم نالوا ما هو أسمى عند الله سبحانه 
وتعال���ى، ونتقدم بالتهنئة م���ن ذوي الخريجين ونبارك خطواتهم 

وسعيهم الدائم لدعم وتشجيع أبنائهم". 

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
الجغرافيـا

مها عبدالزطمه

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
اللغة االنجليزيــة وآدابها

اخالص مازن العويطى، اسراء جمال وهبه، اسراء عامر، اسالم طلعت 
أبوطير، االء اكرم ابوهربيد، االء طلعت س���ويدان، االء يوسف أبوطه، 
امل س���مير يونس، ايمان تيسير الحرازين، ايمان سالم أبوجرى، ايه 
عمر االغا، بيسان رمضان اليازورى، حنين مروان أبوطيبه، خلود محمد 
حنفى، دع���اء زهدى قديح، دنيا محمد حم���دان، دينا عالء الهندى، 
رانيا مصطفى الش���ريحى، ربا حازم أبوشاويش، رنا رجب كالب، روان 
كامل دلول، روان وائل العاصى، س���هاد احمد قنن، سوسن عبدالله 
العجورى، ش���روق عبدالرازق مصلح، شهد جمعه يونس، شيماء عطا 
فروانه، كريمه بسام عليان، جمانا اياد وافى، النا شاهين الفرا، رغده 
بس���ام صقر، لميس محمود عبدالعال، لينا عادل حجاج، منار سعيد 
رب���اح، منار وحيد أبوغال���ى، منه الله عبدالرؤوف الديراوى، ميس���ون 
حازم أبوش���اويش، نجالء موسى أبونجا، نداء نبيل فسفوس، نسرين 
عبدالحى أبوغليون، نش���وى عدنان أبوعامر، نور اياد أبوعويضه، نور 
نعي���م المصرى، هاله عادل فياض، هيا بش���ير جوده، والء حس���ين 
صقر، ياس���مين ناجى زعرب، يسرى عصمت عجور، ايه ياسر النادى، 

محمود نصرى الناعوق

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
اللغة العربية وآدابها

اس���الم احمد زعرب، افنان احمد فارس، افنان عونى س���رحان، االء 
محم���د الفقعاوى، امل محمد صالح صالح، نداء كمال االخرس، اميره 
ايمن فرحان، هند عماد اش���بير، ايمان احمد خش���ان، ايمان سعيد 
بشير، ايمان معين س���عد قنن، بيسان جهاد محمد فروانه، تسنيم 
جبريل احمد العويطى، حنين احمد حماد أبوالعراج، دعاء عبدالعزيز 
سليم اضهير، ريهام اش���رف عليان أبوصبره، روند سفيان حسونه 
اسليم، ريما سالم مسلم زعرب، رنا حسام عثمان الطويل، ريما محمد 
مصطفى القطاوى، زينب محمد محمود اللحام، س���اميه خالد س���الم 
أبوصالح، س���لوى نور الدي���ن محمد عقيالن، ش���روق هندى العمور، 
ش���يماء عبدالله ح���الوه، فاطمه زياد ضهير، مدلي���ن جهاد أبوحيه، 
مها محمد الخالدى، مى س���فيان الفقعاوى، نس���مه على العويطى، 
نهله حس���نى صالحه، هبه عدنان ك���وارع، هديل ناصر كالب، وئام 
هايل مسمح، ورده توفيق ماضى، ورده محمود الدسوقى، غاده احمد 
الس���طرى، ميرفت عبدالله النجار، نيفين جمال أبوحمده، شفا سمير 

الشوامرة 

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
علم االجتماع

اسراء عبدالرازق أبوربيع، اصاله هاش���م مغارى، االء محمد سلمان، 
امال حس���ن العبد، امانى ياس���ر زق���وت، امنه زكري���ا محارب، دولت 
ش���حاده أبودقه، رهام ماج���د درويش، روان جمال أبوحس���ن، روان 
وليد أبورضوان، ريم فيصل س���عد، انتصار موسى العرجانى، ايمان 
بش���ير صقر، بدور محمد دحالن، جميله توفيق االخرس، سجى أيمن 
فس���يفس، خلود يونس مهنا، سمر محمد عواجه، شيرين رباح دبور، 
ش���يماء محمد أبودبوس���ه، صفيناز فؤاد بركه، س���ها نافذ أبوجامع، 
فاطمه س���عيد أبوس���مك، لوره رياض أبويونس، مرام ماهر مشعل، 
منى حمدان شبير، مها عبدالمحسن حجاب، نجاه نايف شراب، نجيه 
ايمن العوينى، نرمين محمد جرغون، نس���رين عبدالرحمن أبويونس، 
سجى ايمن فس���يفس، نس���مه محمد التلبانى، نور فؤاد العدينى، 
نيفين نائل حسن، هبه اس���عد ابراهيم، هبه عبدالناصرأبومهادى، 
هبه مؤمن مغارى، هدى احمد محمد السعافين، وئام جالل المغربى، 

ورود مازن شيخ العيد، يمنى احمد أبونجا، ريما اسعد البشيتى

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
علم االجتماع والخدمة االجتماعية

احالم منير وشاح، اسماء مجدى زقالن، سنا جميل المناعمه، اعناب 
رشيد عيد، االء ناهض محمد حجو، امانى احمد أبوزينه، ايمان رحمى 
رحمى، ايه امين ريان، رانيا احمد الحاج، شروق خالد أبوغرابه، شروق 
ش���لبى اللحام، شيماء هاشم صيام، غدير بسام أبوميرى، لينا محمد 
الدلو، هاله اش���رف الخولى، والء عالء نصرالله، االء محمود الفقعاوى، 
اسالم سامى الهسى، سهيله جوده مطر، ايه خميس حسونه، خوله 

زهير االغا، يارا محمد الش���اعر، خوله احمد يونس، سجا محمد ريان، 
شذى كمال القدره.

كلية مجتمع األقصى
إدارة  األعمـال

روحي���ه وائل مهنا، االء نبيل حماد، ام���ر احمد الهندى، ايمان رائد 
مطر، ايمان مم���دوح الحلو، خضره زياد أب���وداود، داليا محمد الطنه، 
رنده سعيد حجازى، روان عبدالله العسولى، ايمان صقر شومر، روان 
ياسر أبوالنجا، ريم ناصر قش���الن، زينا حاتم الهبيل، سالم يوسف 
صرصور، سمر اشرف الشنطى، شيرين ياسر أبوارجيله، شيماء صالح 
أبومصطفى، لمياء نائل أبوش���رخ، لينا س���مير المدهون، ليندا خالد 
أبوالنجا، مدلين محمد شاهين، مرح بالل سليمان النحال، ملك صالح 
الشاعر، نجوى نادر أبوالروس، نرجس ابراهيم ياسين، ورده سليمان 

ابوالنجا، وفاء وليد السويركى.

كلية مجتمع األقصى
السكرتاريــــة الدوليـــة

احالم محمد العوضى، اريج س���عدى االدغم، اريج محمد الشريف، 
اس���راء ش���حده بركه، اس���الم ايمن حمش، اس���ماء محمد الشريف، 
اس���يل محمد الشريف، االء حس���ين زعرب، االء عبدالعزيز غانم، امل 
اياد مس���عود، امل بس���ام الحطاب، امل جمعه أبوتكفه، ايمان خالد 
االسطل، ايمان عبدالرازق ابوورده، بشرى موسى الزاملى، ايه يوسف 
ابوورده، بس���مه باسم المشهراوى، ياس���مين عاشور العشى، خلود 
محمد قش���طة، ايه محمود اليازجى، بيان عيس���ى حجازى، تسنيم 
تحس���ين طالب، تغريد يوسف مقداد، حنان جميل الشريف، حنين 
جادالله أبوش���نب، حياه عل���ى المصرى، دعاء ابراهي���م الهور، دعاء 
عبدالعاط���ى المجاي���ده، دينا انور بارود، رانيه ف���وزى جرغون، راويه 
حس���ن عروق، رغده عونى عبدالقادر، روزان احمد الميناوى، روال عماد 
الدين أبوعماره، ريم ابراهيم مطر، زهره طالل النخاله، س���جود عوده 
سلطان، س���جى سمير فرينه، سلسبيل ش���ريف أبوجاموس، سماح 
خليل موسى، سمر محمد قاسم، شذا اكرم محمد كالب، شهد محمود 
يونس، شيماء احمد شريف، شيماء محمد مصباح الكحلوت، شيماء 
محم���د نهرو ابراهي���م التلينى، عال محمد حس���ين زعرب، عال محمد 
فرحان أبوعيسى، مدلين مصطفى مبارك الرجيالت، عهد حسن احمد 
الخرطى، غاده طالل حرب الفقعاوى، غدير يوسف السيد احمد، فداء 
جالل الصورى، كرمه محمد سلطان، لينه خالد القوقا، مرح تامر حرب، 
مى على ديب، ندين محمود س���لوت، نس���مه ابراهيم بركات، نهيل 
روحى لولو، نورهان مجدى الجيش، هدى عبدالله الهندى، هيا محمد 

شكشك، وفاء مصطفى اصليح، ياسمين ماهر قفه.

كلية مجتمع األقصى
العــــالج الوظيفـــي

اس���ماء محمد أبولطيفه، االء محمد صب���اح، ايالنا فوزى عدوان، حال 
عبدالله الجمال���ى، ديانا عطيه واكد، رباب صب���رى أبوناموس، روزانا 
امج���د أبوالعون، روال جاس���ر ابوع���وض، ريم محمد أبودقه، س���اره 
عبدالحافظ جوده، سالى عبدالرحيم اللداوى، سجا اياد الحسنى، عال 
خليل جحا، عال عالء البحيصى، ميس���ون محم���د عرفات، نداء محمد 
الس���يالوى، نهروان عصام محمد اليازجى، نور عبدالله الجعبرى، نور 

محمد رزق، نورا حافظ دغمش، هبه عبدالله المقادمه

كلية مجتمع األقصى
العالقات العامة واإلعالم

اس���راء محمد الحشاش، اس���الم ربحى خريس، اسالم سامى غراب، 
اس���ماء سليمان الفقعاوى، اسماء نعيم عابد، اسيل كامل السباخى، 
اصاله فوزى خضر، االء حاتم أبولحيه، االء عطوه مسمح، االء عمر شبير، 
االء وليد أبوعوده، الهام سفيان قريق، امال محمد يحيى الفرا، امانى 
فرج حسونه، امل عبدالكريم الشنطى، ايه خالد أبورضوان، ايه محمد 
مغيصيب، بتول جعفر النابلس���يه، بسمه س���عيد أبوالخير، تهانى 
صالح ش���بير، حنين اش���رف جادالله، حنين امي���ن المجايده، خلود 
عبدالل���ه الجرو، داليا ابراهيم احمد، وفاء محمود فرج الله، درين وائل 
عيش���ه، دعاء احمد رجيله، دينا عماد ن���ور الدين، ربا خالد االفغانى، 
رجاء خالد بربخ، رش���ا ابراهيم مطر، رنا صبرى الفرا، رنده امين جمعه 
عروق، رهف احمد عبدالسيقلى، روان صبحى أبورضوان، ساهير عيد 
حجازى، س���حر ادهم الجمالى، شروق رامز يوس���ف، شروق شوكت 
الغرباوى، ش���مس محمد ياسين، ش���هد محمد حميد، شيماء رفيق 
رزق أبوسمور، صفاء ابراهيم أبوحمده، عايده رائد ابوجاموس، غدير 
ناهض عبدالجواد، فدوى ماهر أبوصفيه، لمياء شحده أبوموسى، لين 
احمد عاشور، لينه فايز احمد، مالك جمعه ابوعواد، ملك عيد معروف، 
ميساء ماهر بدير، ميس���ون فايز وادى، ناديه صبرى زيدان، نانسى 
محمد ياس���ين، نبا حسن شلتوت، نور صبحى المصرى، هبه ابراهيم 
بارود، هديل احمد صالح، هديل مازن البنا، هال موسى السطرى، هناء 
فايز أبوقوطه، هند عماد أبوسعيد، ياسمين ماهر المزينى، ياسمين 
ياس���ر جرغون، تحرير ماهر جرغون ، ديانا عالء ابليحه، س���جى منار 

الدواهيد، هدايه رائد زياره.

كلية مجتمع األقصى
الوسائط المتعددة

ايه فريد كلوب، رؤى عبدالقادر ادريس، رش���يده س���عيد كسيحه، 
روان صالح القصاص، سحر جالل السطرى، شذا حلمى خلف، شيماء 
حمدى البلتاجى، ش���يماء هاش���م الفرا، صابرين مدحت شعت، صفا 
فايز البنا، فرح محمود عواد، منه الله عاش���ور عاش���ور، نجاه سليمان 
ش���اهين، نور خميس الجم���ل، نور عطا فروانه، ن���ور كمال أبوجامع، 
نيرمين يوس���ف أبوحسنين، ياس���مين عوض الله دحالن، ياسمين 

نافذ الجعب

كلية مجتمع األقصى
تربيـة الطفـل

ابتس���ام عبدالرحيم زقوت، اخالص اشرف أبوثابت، اخالص ايمن 
أبودراز، اركان زياد جرغون، اريج تيس���ير ابوعواد، اسالم باسم االغا، 
اسماء خالد االسطل، اس���يل رفيق ابوعيشه، اسيل محمود حسين، 
اك���رام اكرم العط���ار، االء حازم قديح، االء طارق احم���د، امانى محمد 
المدهون، امل سالم أبوعبيده، اميره رجب خضر، اميره سمير النخاله، 
انعام بكر االس���طل، ايات عبدالله شعبان، ايمان ابراهيم عبدالعال، 
ايه بس���ام ابوختل���ه، ايه زهير خليل، ايه عونى عل���ى النجار، تغريد 
خليل االس���طل، تهانى نافذ أبوالنور، جميله كمال ش���حاده، جواهر 
تمي���م القدره، آالء عبدالله قويدر، حنين رضوان ش���يخ العيد، حنين 
مول���ى رفيق أبوورده، خوله زياد عويض���ه، درين خيرى عرفات، دعاء 
احمد على درويش، دعاء ربحى حم���اد، دعاء صالح الندر، دعاء عونى 
ابوس���يف، راويه س���الم أبوالنور، رغده جهاد الحولى، رنين ابراهيم 

المجايده، روان محمد طه، روز حسين عبداالله، روال عالء ابليحه، ساره 
غس���ان أبودقه، س���اره محمد جمال دياب بركات، ساره نبيل خضر، 
س���الى مازن الدلو، ساميه عرفات حموده، س���اميه عطا بهلول، سجا 
حاتم اللحام، س���عاد احمد أبوثريا، سلسبيل محمد الرفاعى، سميحه 
حسن الهندى، س���ميره جهاد القدره، سندس عوض شمس، سها 
محمد العجل، ش���يرين عالء جادالله فارس، ش���يرين نضال أبورزق، 
ش���يماء نعيم سليمان، شيماء وليد س���ماره، صابرين خالد أبولحيه، 
عبي���ر منير عوض الل���ه، عزه حموده البيوك، عال امين عاش���ور، عهد 
جمع���ه صالح يونس، غاده محمد غالب س���ليم ابوهالل، غدير احمد 
ابراهي���م أبوعزب، فايقه احم���د مصطفى اللحام، فداء عبدالس���الم 
حمي���ده المغربى، لما نضال ولي���د الخواجه، لورين رائد فوزى زقوت، 
ليلى على ابراهيم فسيفس، ليليان هانى احمد أبولطيفه، لينا صالح 
أبوحسنين، حسام يوسف رشوان، عبدالله احميدان االشقر، محروس 

رمضان شراب، وديع محمد واكد

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
علم االجتماع والخدمة االجتماعية

محاس���ن يوس���ف المجايده، عاليه مصطفى اصليح، مريم اشرف 
النحال، نادين جمال غبن، مريم حسن الجرجاوى، منار عطا أبوحمره، 
منى س���عدى االغا، مها راضى أبوزرقه، ميار خالد أبوشماس، ميرفت 
امي���ن بربخ، اماني ادهم مس���عود، ناديه بس���ام الش���رقاوى، ندى 
هاشم ش���عت، نصره احمد وقاد، نور عبدالرحمن عطوه، نورا منصور 
عبدالعال، هاله عماد الش���وربجى، هبه جابر أبوعدوان، هبه نس���يم 
عل���ى، هدى طلع���ت أبوطير، هند صالح أبوعم���ره، ورود عدلى محمد 
ش���راب، وسام حسين بركه، وسام وليد فروانه، ندى لطفي سهمود، 

سهير يوسف حمدان.

كلية مجتمع األقصى
تكنولوجيـا المعلومــات واالتصـاالت

سالى السيد عاش���ور الغول، شوق رفيق صبحى فوره، غدير بشير 
ابراهيم عبدالله

كلية مجتمع األقصى
علوم التربية البدنية

اسراء سمير أبوحرب، رحمه ابراهيم البحابصه، روان محمد شلتوت، 
ريهام ابراهيم السطرى، س���اره وليد موسى، شيماء احمد العبادله، 
منتهى حماد أبورياش، مى محمد الصعيدى، نيفين نعيم أبولحيه، 
هبه عاطف السكس���ك، ايناس عبدالس���الم أبوسعادة، احمد حسن 
موس���ى، احمد خالد البراهمه، احمد رائد مش���عل، احمد عبدالحكيم 
عبداله���ادى، احمد محمد أبومطر، احم���د محمد الرقب، احمد محمود 
ابوطوق، باسل اشرف الحس���نات، بهاء ماهر أبوغديين، تامر جمال 
القطط���ى، حس���ن على غياض، رام���ى محمد ثابت، س���ليمان نعيم 
ابوجاموس، كمال محمد ابورزق، محمد اشرف الغوطى، محمد محمد 
ش���بات، محمد مروان انش���اصى، محمود جهاد شقوره، محمود خالد 
ابوموس���ى، مصعب محمد الزين، نزار ماهر بدي���ر، وائل عمر بدوان، 

ياسين محمد رصرص، يامن شوقى النجار.

كلية مجتمع األقصى
إدارة األعمـــــال

ابراهيم جابر عليان، احمد حسام ابوالمعزه، احمد ماهر مهدى، ادم 
احمد أبوالسعيد، زياد فؤاد اسبيته، شريف عبدالفتاح القدره، ضياء 
الدين يوس���ف عمر، عبدالهادى محمد أبوعاذره، على انور أبوعبيده، 
محمد انور كالب، محمد ايمن الشعراوى، محمد جمعه موسى الشيخ، 
محمد ياسر العشى، منتصر طلعت ابوكميل، موسى جمعه الشيخ، 
وسيم احمد ش���بير، ياس���ين صالح المصرى، يحيى حسان القدره، 

رامي محمد مصباح حماده.

كلية مجتمع األقصى
السكرتاريــــة الدوليـــة

عم���ر نصر أبوزرقه، فارس س���ليمان أبومصطفى، فراس س���ليمان 
أبومصطفى، ناجى محمد خيره.

كلية مجتمع األقصى
العــــالج الوظيفـــي

عز الدين رمزى مغارى، محمد ايمن حمد، صهيب زايد عمر، هشام 
سفيان ضاهر.

كلية مجتمع األقصى
العالقات العامة واإلعالم

ابراهي���م احمد ابوس���عده، احمد ع���ز الدين الق���دره، احمد جهاد 
االس���مر، احمد رجب صيام، احمد شريف حماد، اسامه عادل أبوليله، 
انس عماد أبوخاطر، انس مازن زينو، بالل احمد ابوهربيد، خالد احمد 
ضهير، خالد فايز عبدالرحمن، س���امح صالح الدين الخزندار، س���يف 
الدين ايمن أبوطه، عبدالرحيم س���امى عبدربه ربيع، عالء ايمن سعد، 
فادى اس���عد ابوهربيد، ف���رج رفيق أبوعوده، محم���د تامر أبوعليان، 
محمد خالد اصرف، محمد عماد اشبير، محمد مرزوق أبوجامع، محمود 

احمد أبومخيمر، يحيى زكريا حسونه، يوسف ايمن فلفل

كلية مجتمع األقصى
العلوم المالية والمصرفية

اسامه ايمن سالم القريناوى، جهاد محمود محمد ابودقه، خميس 
اش���رف خميس صوالى، راشد س���ليمان ضاهر أبوشاب، محمد عطا 
محم���ود الهرباوى، محمد عم���ار محمد الس���لطان، محمد عمر محمد 
البريم، محمد نظمى عبدالكريم احمد، موسى محمد موسى ابوالعال، 

نزار نائل نزار ابوسلميه

كلية مجتمع األقصى
الوسائط المتعددة

ابراهيم صالح احمد أبوصقر، احمد مروان احمد أبوحسنين، اسامه 
رؤوف احس���ان عكيله، اسالم مهدى ش���عبان عكيله، ايمن محجوب 
سعيد شبالق، حازم مصطفى درويش الجاعونى، رجب مروان جميل 
ع���واد، رجب هانى رجب وافى، رمضان محمد بهجت عبدعمر، س���راج 
اي���اد رجب زياره، ضياء مجدى يحيى اللح���ام، عبدالعزيز عبدالناصر 
محم���د الطنطاوى، فراس انور س���عيد نوفل، محمد اس���امه صبحى 
اش���نيوره، محم���د ايهاب محم���د الحمالوى، محمد س���ليم ابراهيم 
المدهون، محمد س���ليم حسن محيس���ن، محمد عبدالسالم سعيد 
أبوشعبان، محمد عبدالكريم نعيم محمد شحاده، محمد كمال سالم 
أبوعم���ره، محمود مصطف���ى صالح النعيزى، مصطف���ى كمال حيدر 

الشوا، مصعب اسماعيل عبدربه أبو رويضه.

"القدس المفتوحة" تبحث تعزيز 
التعاون مع الجمعية الكويتية لإلغاثة 
رام الله - "األيام": بحث رئيس جامعة القدس المفتوحة د. يونس 
عم���رو، مع رئيس الجمعي���ة الكويتية لإلغاثة جم���ال النوري، ووفد 
مرافق، في رام الله، أمس، الس���بل الكفيلة بتوفير مس���اعدات مالية 
للطلبة؛ لمساعدتهم في التغلب على األوضاع االقتصادية الصعبة، 
وبما ينعكس ذلك إيجابًا على الجامعة في مواصلة تقديم خدماتها 

التعليمية.
كما بحث الطرفان، بحس���ب بيان صدر عن الجامعة، أمس، اآلليات 
والس���بل الكفيلة بتوفير هذه المس���اعدات ضمن نظ���ام الجامعة 
ومتابعتها من باب الحرص على وصول التبرعات لمس���تحقيها من 
الطلبة، باتباع المس���ح االجتماعي الذي تضطلع بمس���ؤوليته عمادة 

شؤون الطلبة بكل نزاهة وشفافية.
وق���دم د. عمرو، ش���رحًا وافي���ًا ع���ن الجامعة ونش���أتها وتطورها 
وخدماته���ا ف���ي كل م���ن الضفة والقط���اع، مس���تعرضًا جملة من 
التحديات التي تواجه العملية التعليمية التعلمية، وعلى رأس���ها 
الوضع االقتصادي للطلبة، الذي تراج���ع كثيرًا بعد جائحة "كورونا" 

وبفعل إجراءات االحتالل.

افتتاح معرض للكتب الثقافية
 في جامعة فلسطين األهلية 

بي���ت لحم – "األيام": أقامت جبهة العم���ل الطالبي التقدمية، في 
جامعة فلس���طين األهلية، معرضًا للكتب واألكسسوارات التراثية، 

وأعمال الرسم بالرمل ورسوم الحناء والحفر على الخشب.
وافتت���ح المع���رض الذي أقيم، ف���ي قاعة المع���ارض، في المبنى 
الرئيس، ويس���تمر ثالثة أيام، رئيس الجامع���ة الدكتور عماد الزير، 

بحضور عميد شؤون الطلبة الدكتور محمد صعابنة.
وأكد د. الزير أن مثل هذه األنش���طة تس���هم في رفع المس���توى 
الثقافي للطلبة، ومس���توى الخدمات المقدمة لهم، كما تساهم في 

تعزيز العالقة بين الجامعة ومختلف قطاعات المجتمع المحلي.
وقال منس���ق الجبهة محمد عالمي إن هذا النش���اط يهدف لدعم 
صن���دوق الطالب المحتاج ف���ي الجامعة، وتوفير الكت���ب الثقافية 
والسياس���ية واالقتصادية للطلبة بأس���عار مناس���بة، ورفع مستوى 

الوعي لدى الطلبة. 

فلسطين تشارك في اجتماع
االتحاد من أجل المتوسط

رام الله - "األيام": شارك رئيس سلطة جودة البيئة جميل المطور، 
في االجتم���اع الثاني لوزراء البيئة وتغير المناخ في االتحاد من أجل 
المتوس���ط في القاهرة، عبر تقنية االتصال المرئ���ي، بحضور وزراء 

البيئة العرب.
وق���ال المط���ور إن دولة فلس���طين تواجه العديد من المش���اكل 
والتحديات البيئية على رأس���ها االحتالل اإلس���رائيلي ومستوطنوه 
وممارساتهم وانتهاكاتهم التي تس���هم فعليًا في تدهور البيئة 

والبيئة البحرية للبحر األبيض المتوسط.
وأوضح أن س���يطرة االحت���الل وتحكمه بالحدود البري���ة والبحرية 
لدولة فلس���طين والسيطرة على األرض والموارد الطبيعية، والحصار 
اإلس���رائيلي غير المبرر وغير الشرعي المفروض على قطاع غزة فاقم 
المش���اكل والتحديات البيئية بش���كل عام والتلوث البحري بشكل 
خاص باإلضافة إلى الحروب والتعديات اإلس���رائيلية المتكررة على 

قطاع غزة.

وفد من الممثليات األجنبية
 يزور قلقيلية وعقبة جبر

رام الل���ه - "األي���ام": زار وفد م���ن ممثلي الس���فارات والممثليات 
األوروبي���ة، مدينة أريحا، ومخيم عقبة جبر ف���ي أريحا، للقاء عدد من 

النشطاء المحليين، لالطالع على ممارسات االحتالل اإلسرائيلي.
وش���ارك في الزيارتين، اللتين نظمتهما مؤسس���ة "زمام"، ممثلو 
س���فارات الدانمارك، وهولندا، وفرنس���ا وألمانيا، وبريطانيا، ومكتب 
ممثل االتحاد األوروبي في فلس���طين، ومنظمة األمم المتحدة للعلم 

والثقافة "اليونسكو".
واس���تهل الوفد زيارته إلى قلقيلي���ة، بمقابلة عضو بلديتها كايد 
ش���ريم، وذلك في بيته الواقع بالقرب من المدخل الجنوبي للمدينة، 

ويالصق جدار الفصل العنصري.
والتق���ى الوف���د، مجموع���ة من نش���طاء المحافظة، على رأس���هم 
منسق أنشطة مؤسس���ة "زمام" لطفي حسنين ومنسقة التدريبات 
األساسية منار شريم، ورئيسة البرلمان الشبابي القلقيلي الناشطة 

رانيا سعسع، ونائبها آدم داود.
وأكد مدير مؤسس���ة "زمام" عبد الله حمارشة، أهمية التواصل بين 
المواطنين والقناصل والس���فراء األجانب، الفت���ا إلى ضرورة االطالع 

على معاناة المواطنين في المناطق المهمشة.
وزار الوف���د في أريحا، مركز ش���باب عقبة جبر، حي���ث التقى طاقم 
ومتطوعو جمعية كنعان )شركاء زمام في أريحا(، عالوة على مصطفى 
عوضات ممثاًل عن اللجنة الشعبية في المخيم، الذي قدم شرحًا عن 

بدايات المخيم وتاريخ الالجئين. 


