
5 أيـــــام فــــلــــســـطـــيـــنـــيــــةالخميس 2021/12/2

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
الرقم: 4391/ج/2017
التاريخ: 2017/10/18

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد/ أس���امة بشير الطاهر 
أبو نزال بصفت���ي وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 15401/2017/1697 عدل نابلس 
بتاريخ 2017/10/11 والمعطوفة على الوكالة العامة رقم 2004/3477 سفارة دولة فلسطين 

� ابو ظبي رقم توثيق 200510217/651 بتاريخ 2005/11/11
وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 99 من الحوض رقم 20 من اراضي عصيرة الشمالية.

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم السير بإحراء المعاملة حسب األصول 

ووفقا للقانون.
الوكيل المالك   

أسامة بشير الطاهر أبو نزال عبد الحكيم حسن عبد الرحمن صوالحة 
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي طوباس
رقم الملف: 40736/ج/2021
التاريخ: 2021/12/1

إعالن صادر عن دائرة األراضي طوباس
يعل���ن للعموم أن���ه تقدم إلى دائرة األراضي طوباس الس���يد/ عنان عب���د الرحيم محمود 
دراغم���ة بصفتي وكيل خاص عن احمد ماجد احمد دراغم���ة اصرح عن بيع كامل حصص 
موكلي بموجب الوكالة الخاصة الصادرة من س���فارة دولة فلس���طين � القاهرة س���جل 27 

صفحة 2021/41 بتاريخ 2021/11/17
الصادرة من كاتب عدل سفارة فلسطين � القاهرة

وذلك بمعاملة بيع على اراضي طوباس حوض رقم 20 قطعة رقم 18
فمن ل���ه أي اعتراض على ذلك التق���دم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

عنان عبد الرحيم محمود دراغمة  احمد ماجد احمد دراغمة  
دائرة األراضي طوباس

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي 

دائرة األراضي في سلطة األراضي قلقيلية
رقم الملف: 40737/ج/2021
التاريخ: 2021/12/1

إعالن صادر عن دائرة األراضي قلقيلية
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي قلقيلية الس���يد/ة س���نابل محمد عبد الغافر 
خروب وكيال عن كمال خليل عبد الرحيم شهوان بموجب الوكالة الدورية رقم 2021/3772 

بتاريخ 2021/10/26
الصادرة من كاتب عدل قلقيلية

وذلك بمعاملة بيع على أراضي قلقيلية حوض رقم 7570 قطعة رقم 35
فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.
اسم الموكل )المالك(      اسم الوكيل  

سنابل محمد عبد الغافر خروب  كمال خليل عبد الرحيم شهوان 
دائرة األراضي قلقيلية

دولة فلسطين

السلطة القضائية

إخطار تنفيذي بالنشر

صادر عن دائرة تنفيذ قلقيلية
تاريخ التحرير: 2021/11/29
رقم القضية: 2017/3499 سجل تنفيذ

إلى المدين/ المحكوم عليه: أنس خالد جمال البري 858845761� طولكرم
أخبرك بأن الدائن/ المحكوم له: أسل مالك محمد فقها 851956425 � نابلس

قد أبرز لهذه الدائرة شيك
تحمل توقيعك/ بصمتك ومستحقة األداء بمبلغ 600 شيكل إسرائيلي.

 المرفق عنها صورة لالطالع
لذل���ك فإنه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات أو إرس���ال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل 
اسبوعين من تاريخ هذا اإلعالم وفقًا ألحكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب 
األصول، وإذا لم تبادر بذلك فس���وف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون 

لذا اقتضى إخطارك بذلك.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين

السلطة القضائية

إخطار تنفيذي بالنشر

صادر عن دائرة تنفيذ قلقيلية
تاريخ التحرير: 2021/11/29
رقم القضية: 2017/3498 سجل تنفيذ

إلى المدين/ المحكوم عليه: زياد عبد اللطيف نمر اصبيح 994110765 � نابلس.
أخبرك بأن الدائن/ المحكوم له: أسل مالك محمد فقها 851956425 � نابلس

قد أبرز لهذه الدائرة شيكات
تحمل توقيعك/ بصمتك ومستحقة األداء بمبلغ 13300 شيكل إسرائيلي.

 المرفق عنها صورة لالطالع
لذل���ك فإنه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات أو إرس���ال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل 
اسبوعين من تاريخ هذا اإلعالم وفقًا ألحكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب 
األصول، وإذا لم تبادر بذلك فس���وف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون 

لذا اقتضى إخطارك بذلك.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين

السلطة القضائية

إخطار تنفيذي بالنشر

صادر عن دائرة تنفيذ قلقيلية
تاريخ التحرير: 2021/11/29
رقم القضية: 2017/3500 سجل تنفيذ
إلى المدين/ المحكوم عليه: عماد عبد الناصر عطا الله طحان 853411619 � نابلس � المخفية

أخبرك بأن الدائن/ المحكوم له: أسل مالك محمد فقها 851956425 � نابلس
قد أبرز لهذه الدائرة شيك

تحمل توقيعك/ بصمتك ومستحقة األداء بمبلغ 15000 شيكل إسرائيلي.
 المرفق عنها صورة لالطالع

لذل���ك فإنه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات أو إرس���ال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل 
اسبوعين من تاريخ هذا اإلعالم وفقًا ألحكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب 
األصول، وإذا لم تبادر بذلك فس���وف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون 

لذا اقتضى إخطارك بذلك.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين

هيئة تسوية األراضي والمياه

مكتب تسوية سلفيت

التاريخ: 2021/11/25

مذكرة دعوى معترض عليه بالنشر

صادرة عن محكمة تسوية سلفيت في االعتراض رقم 2019/743 
إلى المعترض عليه: نشأت داود عثمان عبد الحليم.

يقتضى حضوركم الى محكمة تسوية سلفيت بتاريخ 2021/12/19  الساعة التاسعة صباحًا 
للنظر في االعتراض رقم 2019/743 المقام عليك من المعترض اسماعيل محمود اسماعيل 
عبد ال���رزاق والتي موضوعها اعتراض على قطعة االرض رقم 207 حوض رقم 4 من اراضي 
دي���ر بلوط، وعليك الحض���ور للمحكمة بتاريخ 2021/12/19، ويتوج���ب عليكم تقديم الئحة 
جوابية خالل خمس���ة عشرا يوما من تاريخ تبليغكم حسب نص المادة 20 من قانون أصول 
المحاكمات الحقوقية والمدنية النافذ، وإذا لم تحضر أو تنيب وكيال عنك سوف يتم السير 

في االعتراض بحقك حسب األصول والقانون.
قلم محكمة تسوية/ سلفيت

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل االراضي

دائرة االراضي في سلطة االراضي نابلس
رقم الملف: 40519/ج/2021
التاريخ: 2021/11/30

إعالن صادر عن دائرة االراضي نابلس 
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة االراضي نابلس الس���يد/ رائد يوس���ف حس���ن صالحات 
وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم س���جل 2544/صفحة 2021/61 بتاريخ 

2021/11/24 سفارة فلسطين � عمان
الصادرة من كاتب عدل  

وذلك بمعاملة بيع على اراضي طلوزة حوض رقم 65 قطعة رقم 3
فمن ل���ه اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة االراضي خالل فترة خمس���ة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.
اسم الوكيل  اسم الموكل )المالك(  

رائد يوسف حسن صالحات منى كامل نجيب صالحات  
دائرة االراضي نابلس

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل االراضي

دائرة االراضي في سلطة االراضي شمال رام الله
رقم الملف: 40643/ج/2021
التاريخ: 2021/12/1

إعالن صادر عن دائرة األراضي شمال رام الله
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي ش���مال رام الله الس���يد/ بش���ار س���المة بشارة 
قس���يس بصفته الشخصية وبصفته وكيال عن هيلدا جريس اسحق قسيس ونمير وتانيا 
ورشا وبش���ار أبناء وبنات سالمة بش���ارة قس���يس بموجب الوكالة العامة رقم 2017/4213 
بتاريخ 2017/2/26 ورنا س���المة بشارة زبيق بموجب الوكالة العامة رقم 2016/11890 بتاريخ 
2016/6/5 وكالهما عدل رام الله وعيسى بشارة عيسى قسيس بموجب الوكالة العامة رقم 
2020/1373 بتاريخ 2020/3/1 تصديق وزارة العدل بواس���طة الوكيل العام بش���ار س���المة 

بشارة قسيس
الصادرة من كاتب عدل تصديق وزارة العدل

وذلك بمعاملة بيع على أراضي بيرزيت حوض رقم 15 قطعة رقم 24
فمن له اعت���راض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة  
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

هيلدا جريس اس���حق قس���يس ونمير وتانيا ورشا 
وبش���ار أبناء وبنات سالمة بش���ارة قسيس، وعيسى 

بشارة عيسى قسيس 

بشار سالمة بشارة قسيس

دائرة األراضي شمال رام الله

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس
رقم الملف: 40577/ج/2021
التاريخ: 2021/12/1

إعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس
يعل���ن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي نابلس الس���يد/ خالد وليد نجيب غانم وذلك 
بصف���ة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 2033/2021/6593 بتاريخ 2021/5/27 عدل 

نابلس
الصادرة من كاتب عدل  

وذلك بمعاملة بيع على أراضي صرة حوض رقم 11 قطعة رقم 116
فمن ل���ه اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة االراضي خالل فترة خمس���ة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

خالد وليد نجيب غانم  محمود فايز عزت أبو ترابي  
دائرة االراضي نابلس

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل االراضي

دائرة االراضي في سلطة االراضي نابلس
رقم الملف: 40568/ج/2021
التاريخ: 2021/12/1

إعالن صادر عن دائرة االراضي نابلس 
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة االراضي نابلس الس���يد/ عصام عطا صبحي ش���حروري 
وذل���ك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 2021/9137 بتاريخ 2021/11/23 عدل 
طولكرم والدورية رقم 2021/9296 بتاريخ 2021/11/29 عدل طولكرم والمعطوفة على العامة 

رقم سجل 2542/صفحة 2021/7 بتاريخ 2021/11/22 سفارة فلسطين � عمان
الصادرة من كاتب عدل  

وذلك بمعاملة بيع على اراضي عصيرة الشمالية حوض رقم 35 قطعة رقم 5
فمن ل���ه اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة االراضي خالل فترة خمس���ة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

عصام عطا صبحي شحروري خولة احمد اسعد القاسم  
دائرة االراضي نابلس

دولة فلسطين

هيئة تسوية األراضي والمياه

محكمة تسوية نابلس
التاريخ: 2021/11/28

مذكرة دعوى معترض عليه بالنشر

صادرة عن محكمة تسوية نابلس في االعتراض رقم 2019/385 
محكمة تسوية نابلس

إلى المعترض عليه: ورثة محمود عايش محمود مليطات.
يقتضى حضوركم إلى محكمة تس���وية نابلس بتاريخ 2021/12/23 الساعة العاشرة صباحًا 
للنظ���ر في االعتراض رقم 2019/385 المقام عليكم من المعترض مصطفى احمد مصطفى 
غزال والمعترض عبلة حس���ين مصطفى غزال والتي موضوعها اعتراض على قطع االراضي 
رق���م 52، 51، 50، 49 حوض رقم 20 حي 2 من اراضي بيت فوريك � نابلس، وعليكم الحضور 
للمحكمة بتاريخ 2021/12/30 ويتوجب عليكم  تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر 
يوما من تاريخ تبليغكم حس���ب ن���ص المادة 20 من قانون اص���ول المحاكمات الحقوقية 
والمدني���ة النافذ واذا لم تحضروا أو تنيبوا وكيال عنكم س���وف يتم الس���ير في االعتراض 

حسب االصول والقانون.
نائب رئيس قلم محكمة تسوية نابلس
ميرا نزال

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي طوباس
رقم الملف: 40609/ج/2021
التاريخ: 2021/12/1

إعالن صادر عن دائرة األراضي طوباس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي طوباس الس���يد/ س���ياج س���عيد صالح دراغمة 
بصفت���ي وكي���ل دوري عن كل م���ن محمد ونهاد ونهيدة ابناء يوس���ف موس���ى الغوانم 
اص���رح عن بيع حصص موكلي كما ذك���ره الوكالة الدورية الصادرة من عدل طوباس رقمها 

139/2015/1140 بتاريخ 2015/5/10
الصادرة من كاتب عدل طوباس  

وذلك بمعاملة بيع على اراضي طوباس حوض رقم 28 قطعة رقم 9
فم���ن ل���ه أي اعتراض على ذلك التق���دم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم الس���ير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.
اسم الموكل )المالك(                              اسم الوكيل

محمد ونهاد ونهيدة ابناء يوسف موسى الغوانم        سياج سعيد صالح دراغمة
دائرة األراضي طوباس

دولة فلسطين

ديوان قاضي القضاة

محكمة نابلس الشرعية/ التوثيقات
الرقم: 617/12/244
التاريخ: 1443/4/26هـ
الموافق: 2021/12/1م

إعالن تبليغ حجة طالق رجعي أول

صادر عن محكمة نابلس الشرعية التوثيقات
إلى المدعوة: زنوبا برينيس من فرنسا وسكان باريس.

ابلغك بأن زوجك المدعو: عمار اسماعيل مصطفى شلة من نابلس وسكانها، قد أوقع عليك 
طلقة اولى رجعية سجلت لدى هذه المحكمة تحت رقم 617/12/244 تاريخ 2021/12/1م وان 
عليك العدة الشرعية من تاريخ الطالق المذكور للمطالبة بالحقوق المالية وعليه فقد جرى 

تبليغك وإعالمك بذلك حسب األصول.
قاضي محكمة نابلس الشرعية التوثيقات
الشيخ صالح رضا أبو فرحة

دولة فلسطين

هيئة تسوية األراضي والمياه

مكتب تسوية سلفيت
التاريخ: 2021/11/11

مذكرة دعوى معترض عليه بالنشر

صادرة عن محكمة تسوية سلفيت في االعتراض رقم 2019/766 
إلى المعترض عليها: يسرى ابراهيم محمود مشعل.

يقتضى حضوركم الى محكمة تس���وية سلفيت بتاريخ 2022/1/3  الساعة التاسعة صباحًا 
للنظر في االعتراض رقم 2019/766 المقام ضدكم من ابراهيم صالح حسين صالح بواسطة 
وكيله االس���تاذ عبير نمر و/أو من ينيبه والت���ي موضوعها اعتراض على قطعة االرض رقم 
171 حوض رقم 4 المس���مى المريج من اراضي دير بلوط، وعليك الحضور للمحكمة بتاريخ 
2022/1/3، حس���ب نص المادة 20 من قانون تسوية األراضي والمياه النافذ، وإذا لم تحضر 
أو تنيب وكيال عنك سوف يتم السير في االعتراض بحقك غيابيا حسب األصول والقانون.
قلم محكمة تسوية/ سلفيت

دولة فلسطين

السلطة القضائية

علم وخبر وتبليغ بالنشر
تاريخ التحرير: 2021/11/17

صادر عن دائرة تنفيذ سلفيت

هيئة القاضي: حازم حسين

في الدعوى رقم: 2021/835 تنفيذ 
طالب التبليغ: المحكمة

المطلوب تبليغه: مهند عماد عبد الفتاح ابو طيون 910567148 � نابلس � مخيم عسكر.
األوراق المبلغة: يتوجب عليك أنت أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل اس���بوعين من 
إش���عارك للرد على الدعوى المرقومة اعاله مطالبة مالية 10300 شيكل وبعكس ذلك سيتم 

اتخاذ المقتضى القانوني بحقك.
مأمور التنفيذ
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»القدس المفتوحة« تنظم 
ندوة حول »الفاقد التعليمي«

رام الله - "األي���ام": عقدت كلية العلوم التربوية 
ف���ي جامعة القدس المفتوح���ة، والحملة العربية 
للتعليم، مس���اء أول من أم���س، ندوة تحت عنوان 
"الفاقد التعليم���ي التعلمي بين جائحَتي الصراع 

وكورونا".
وقال نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية 
س���مير النج���دي: إن الفاقد التعليم���ي يعّد أحد 
التحدي���ات الت���ي تلق���ي بظاللها عل���ى العملية 
التعليمية، مشيرًا إلى أن االحتالل سعى لتجهيل 
الش���باب طوال فترة احتالله لفلسطين، وأن فكرة 
إنش���اء الجامع���ة ج���اءت للتغلب عل���ى إجراءات 
االحتالل، المتمثلة في إغالق الجامعات والمدارس 
واالستناد إلى نهج تعليمي يتجاوز حدود المكان.

ولفت إلى أن "الفاقد التعليمي مش���كلة تعاني 
منها المجتمعات في الظ���روف الطبيعية، لكنها 
أصبح���ت في ظل جائح���ة كورونا قضي���ة الفتة، 

وعانت منها فلسطين كبقية دول العالم".
م���ن جهته، قال عمي���د كلية العل���وم التربوية 
بجامع���ة الق���دس المفتوحة مج���دي زامل: "منذ 
س���نوات واألنظمة التعليمية ف���ي الدول العربية 
تعان���ي من تداعيات خطيرة، تهدد بفش���ل تلك 
األنظمة ف���ي المضي قدمًا نح���و تحقيق أهداف 

األلفية، وأهداف التنمية المستدامة". 
وأض���اف: "رغم اإلنجازات الت���ي حققتها بعض 
الدول في قطاع التعليم، إال أنها لم تكلل بالنجاح، 
نتيجة ما تتعرض له من صراعات، منها سياسية، 
وعس���كرية، واقتصادي���ة، وصحي���ة وغيرها. ومع 
انتش���ار كورونا، ازداد الفاقد التعليمي التعلمي 
جراء الص���راع مع االحتالل والجائح���ة، إضافة إلى 

وجود الفاقد التعليمي في الظروف االعتيادية".
وأك����د زامل أنه "بتوجيهاٍت من رئيس الجامعة 
يونس عمرو، س����ارعت كلية العلوم التربوية إلى 
االهتم����ام بهذا المج����ال، والتعاون م����ع الحملة 
العربية للتعليم، لتشكيل فريق بحثي ضم نخبة 
من أعضاء هيئة التدري����س في الجامعة، للعمل 
على دراس����ة تأثيرات جائحت����ي الصراع وكورونا 
عل����ى الفاقد التعليمي التعلم����ي، وعمل الفريق 
البحثي على إنج����از المهمة وفق منهجية علمية 

سليمة".
وأوصى المشاركون في الندوة بتجميع المؤشرات 
الخاصة بالفاقد التعليمي التعلمي لالنطالق منها 
في بناء التدخالت، واس���تثمار الخبرات المتوافرة 
لبن���اء تدخالت واقعية للتعامل مع الفاقد، واعتبار 
موض���وع تعوي���ض الفاق���د، تعليميًا ونفس���يًا 

واجتماعيًا، أولوية.
وأشاروا إلى ضرورة تعظيم دور اإلعالم في إسناد 
الجه���ود الموجه���ة على هذا الصعي���د، وأهمية 
تعزيز الش���راكات بين األطراف جميعها، وضرورة 
توفي���ر المقومات والتمويل الالزم إلس���ناد خطط 

التعامل مع الفاقد التعليمي التعلمي.
وأكدوا ض���رورة تطوير إس���تراتيجيات التعليم 
والتعلم، ومنظومة التقوي���م، وبناء أدوات قياس 
محكم���ة لقي���اس جوانب الفاق���د التعليمي لدى 
الطلب���ة لكل مرحل���ة تعليمية، وض���رورة تكاتف 
الجه���ود بين الجامع���ات ومؤسس���ات المجتمع 
المدني مع الجهات الرس���مية لوضع إستراتيجية 
فاعل���ة للتعامل م���ع الفاقد التعليم���ي التعلمي، 

بجوانبه ومجاالته كافة.

السفير فايز أبو عيطة يقّدم أوراق 
اعتماده للرئيس الجزائري

الجزائر - وفا: قّدم الس���فير فايز أبو عيطة، أم���س، أوراق اعتماده 
لرئي���س جمهورية الجزائر عبد المجيد تبون، س���فيرًا جديدًا لدولة 

فلسطين لدى الجزائر.
وحضر المراسم وزير الش���ؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج 
الجزائري رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية 

عبد العزيز خلف.
وأش���اد الس���فير أبو عيطة بالمواق���ف الثابتة للقيادة والش���عب 
الجزائريين إزاء القضية الفلسطينية، ناقاًل تحيات الرئيس محمود 

عباس لنظيره الجزائري.

»الرواد للثقافة« تطلق عروض أفالم 
مهرجان الفيلم المتوسطي

بيت لحم – "األيام": أطلق���ت جمعية الرواد للثقافة والفنون، 
أول م���ن أمس، بالتعاون مع القنصلية اإلس���بانية في القدس، 
عروض أفالم مهرجان الفيلم المتوس���طي الذي تس���تضيف 
عروض أكثر من 8 أفالم دولية مشاركة فيه، وذلك على الجدار 

الفاصل في مخيم عايدة.
ويشارك في مهرجان الفيلم المتوسطي السينمائي الدولي 
معظم بلدان البحر األبيض المتوسط، ويقدم عروض مخرجين 

سينمائيين دوليين.
وتعم����ل جمعي����ة الرواد من خ����الل نادي الس����ينما على 
تحفيز الش����باب على متابعة عروض األفالم الس����ينمائية 
وخاصة التي تهتم بالقضية الفلسطينية وتالمس الواقع 
الفلسطيني، حيث يتم عرض أفالم لمخرجين فلسطينيين 

ودوليين.
وع����رض فيلم االفتت����اح على مس����رح الع����ودة الخارجي 
المح����اذي لجدار الفصل العنصري ف����ي مخيم عايدة "ملح 
هذا البحر" في حين س����يتم عرض سلسلة من األفالم على 

مدار األسبوع.

بيت لحم: مؤتمر التوعية والتعليم البيئي 
يتبنى خطة تشاركية لتطوير البيئة

بيت لحم – حسن عبد الجواد: أنهى مركز التعليم 
البيئي/ الكنيس���ة اإلنجيلي���ة اللوثرية في األردن 
واألراضي المقدس���ة، المؤتمر الفلسطيني الثاني 
عش���ر للتوعية والتعليم البيئي )العدالة البيئية 
والمناخية لفلسطين(، أمس، في بيت لحم، بتبني 
خطة تش���اركية لتطوير البيئة الفلسطينية خالل 

السنوات الثالث القادمة.
وأعلن المدير التنفيذي للمركز س���يمون عوض 
مالم���ح الخطة، التي س���تبدأ مطلع الع���ام القادم 
وحت���ى نهاي���ة 2024، وتش���مل تعزي���ز التوعية 
البيئي���ة، وتطوير آليات الدعم والمناصرة للحقوق 
البيئي���ة، ومواجهة آثار ظاه���رة التغير المناخي، 
المتج���ددة، وحماية  الطاقة  واس���تخدام مصادر 

الطبيعة والتنوع الحيوي.
وأكد ع���وض أن الخط���ة تراعي نق���ص الموارد 
المالي���ة، وصعوب���ة التواص���ل بي���ن المحافظات 
الشمالية والجنوبية، وانتهاكات االحتالل للبيئة، 
وتوّجهات المانحين نحو القضايا الطارئة اإلغاثية 

على حساب مشاريع التنمية البيئية المستدامة.
وتتضمن الخطة عدة أه���داف إجرائية تتقاطع 
مع الخطط القطاعية وعبر القطاعية للمؤسس���ات، 
وعددًا من األنش���طة التي يمك���ن تطبيقها، وتم 
تقدي���ر موازن���ة لكل نش���اط بناء عل���ى الخبرات 
المتوف���رة ل���دى فريق إع���داد الخط���ة والتجارب 

السابقة لمشاريع المؤسسات الشريكة.
وتتن���اول الخط���ة موضوع���ات تتعلق ب���إدارة 
البيئ���ة وهي قضايا عابرة لقطاع���ات مختلفة من 
المؤسس���ات المهتمة بتطوير البيئة مثل سلطة 
ج���ودة البيئة، وس���لطة المي���اه، ووزارات: الحكم 

المحل���ي، والزراعة، واألش���غال العام���ة، والصحة، 
والتربي���ة والتعلي���م، والتعليم العال���ي والبحث 

العلمي، وغيرها من المؤسسات.
وأش���ارت الخطة إلى التحدي����ات الت�ي تواج�ه 
البيئ����ة وأبرزها االحت�الل، وغي����اب ق�وة التنفي�ذ 
والتش����ريعات، وقل�ة الوع�ي البيئي، والتش����ابك 
والمس�����ؤوليات  األدوار  ف�����ي  والتداخ���ل 
والصالحي��ات بي��ن الجه�����ات ذات العالق��ة، ما 
أدى إل����ى التنافس بي�ن المؤسس����ات ب��داًل من 
التكام�����ل والتنس�����يق، وع�����دم الوض��وح ف��ي 
القواني�����ن الناظم��ة، ونقص الم���وارد الحكومية 
واالعتماد على تمويل المش���اريع الصغيرة، وع�دم 
اكتم�ال ص�دور اللوائ����ح التنفيذي�ة واإلج�راءات 
الهادف����ة إل����ى الترجم����ة العملي����ة للقواني�ن 

والسياس�ات البيئية.
وأك���د المركز أنه راجع مق���ررات مؤتمراته األحد 
عش���ر الماضي���ة، وس���يضع قب���ل نهاي���ة العام 
مالمحها النهاية بالشراكة مع سلطة جودة البيئة، 
والتعليم،  والتربي���ة  والصحة،  الزراع���ة،  ووزارات: 
والتعلي���م العال���ي والبح���ث العلم���ي، والحك���م 
المحلي، والمؤسسات البيئية األهلية، والجامعات 

والمعاهد، والقطاع الخاص.
وأطل���ق عوض ورقة موقف لتأس���يس س���لطة 
لحماي���ة الطبيعة، تك���ون رافعة لحماي���ة البيئة، 
ورديف���ًا لمنح س���لطة جودة البيئ���ة دورًا أكبر في 
مساعيها وخططها، وتتعمق في دمج التشريعات 
األخ���رى مثل قواني���ن الصحة العام���ة، والزراعة، 
الطبيعية،  والمصادر  المحلية،  والهيئات  والمياه، 

والعمل وعدد من التشريعات.


