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مكتب تسوية سلفيت 

 محكمة تسوية أراضي دورا 

 محكمة تسوية أراضي دورا 

 محكمة تسوية أراضي دورا 
دعوى رقم 2016/1565 

 محكمة تسوية أراضي دورا 
 

 محكمة تسوية أراضي دورا 
 

 محكمة تسوية أراضي دورا 
 

 محكمة تسوية أراضي دورا 
دعوى رقم 2016/1383 

محكمة تسوية أراضي دورا 
دعوى رقم: 2016/1391 

محكمة تسوية أراضي دورا 
دعوى رقم: 2016/1390 

دائرة األراضي في سلطة األراضي رام 
اهللا والبيرة 

رقم الملف: 3752/ج/2019 

دائرة األراضي في سلطة األراضي رام اهللا 

رقم الملف: 3759/ج/2019 

دائرة األراضي في سلطة األراضي رام اهللا 

رقم الملف: 3766/ج/2019 

دائرة األراضي في سلطة األراضي رام اهللا 

رقم الملف: 3757/ج/2019 

مذكرة دعوى معترض عليه بالنشر  صادر عن محكمة تسوية 
سلفيت في االعتراض رقم 2019/316 الى المعترض عليه 

منير احمد عبد اهللا عبد الفتاح عابد 
زهير احمد عبد اهللا عبد الفتاح عابد 
منيرة احمد عبد اهللا عبد الفتاح عابد 

يقتضي حضوركم الى محكمة تسوية سلفيت بتاريخ 2019/12/22 الساعة التاسعة صباحا للنظر 
فــي االعتــراض رقــم 2019/316 المقــام عليك من المعترض رســمية عابد عبــد اهللا عبد الفتاح 
بواسطة وكيله المحامي معاذ كنعان و / او من ينيبه والتي موضوعها اعتراض على قطعة االرض 
رقم 8 حوض رقم 20 المســماه شــعب الذهب من اراضي سلفيت وعليك الحضور للمحكمة بتاريخ 
2019/12/22 ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغكم حسب 
نص المادة 20 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية والمدنية النافذ واذا لم تحضروا او تنيبوا وكيال 

عنكم سوف يتم السير في االعتراض حسب األصول والقانون. 

قلم محكمة تسوية / سلفيت 
سعدية المصري 

تبليغ بواسطة النشر  صادر عن محكمة تسوية دورا في 
االعتراض رقم 2016/1335 

الى المعترض عليه: 1 - ماجد محمد اسماعيل حجة 
نعلمكم بان المعترضون: 1 - طلب محمود محمد ابو شــيخة 2 - نزهة ابراهيم طلب العواودة 3 - 
سوريه ابراهيم طلب العواودة 4 - رسمية ابراهيم طلب ابو شيخة 5 - كاملة ابراهيم طلب العواودة 
6 - سهيلة ابراهيم طلب العواودة 7 - ليلى ابراهيم طلب العواودة 8 - فوزية ابراهيم طلب العواودة 
قد تقدموا باعتراض يحمل الرقم 2016/1335 بواســطة وكيلهم المحامي محمد علي امين ربعي 
موضوعه االعتراض على جدول الحقوق بقيد حصص باســم المعترض عليهم في قطعة االرض 

رقم 17 حوض رقم 192 والمسمى المسخطين الجنوبي ضمن اراضي دورا خرسا. 
وبناء عليه تقرر تبليغكم موعد الجلســة القادمــة بتاريخ 2019/10/23 في احدى الصحف المحلية 
حســب القانون ولذلك عليك مراجعة قلم محكمة تســوية دورا او ارســال ممثال او وكيال عنك خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ هذه التبليغ وخالل الدوام وتكليفك بتقديم الئحة جوابية وبعكس ذلك 

سيجري محاكمتك غيابيا حسب االصول والقانون. 

سحر سعد 
رئيس قلم محكمة التسوية - دورا 

 تبليغ بواسطة النشر  صادر عن محكمة تسوية دورا في 
االعتراض رقم 2016/1572 

الى المعترض عليه: 1 - جمال كامل محمد حجة 2 - محمد كامل محمد حجة  
نعلمكــم بــان المعترضــان: 1 - مصطفى ابراهيم طلب العواودة 2 - اميــن ابراهيم طلب العواودة 
قــد تقدما باعتراض يحمل الرقم 2016/1572 بواســطة وكيلهم المحامي محمد علي امين ربعي 
موضوعه االعتراض على جدول الحقوق بقيد حصص باســم المعترض عليهم في قطعة االرض 

رقم 17 حوض رقم 192 والمسمى المسخطين الجنوبي ضمن اراضي دورا. 
وبناء عليه تقرر تبليغكم موعد الجلســة القادمــة بتاريخ 2019/10/23 في احدى الصحف المحلية 
حســب القانون ولذلك عليك مراجعة قلم محكمة تســوية دورا او ارســال ممثال او وكيال عنك خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ هذه التبليغ وخالل الدوام وتكليفك بتقديم الئحة جوابية وبعكس ذلك 

سيجري محاكمتك غيابيا حسب االصول والقانون. 

سحر سعد 
رئيس قلم محكمة التسوية - دورا 

تبليغ بواسطة النشر  صادر عن محكمة تسوية دورا في 
الدعوى رقم 2016/1565 

الى المعترض عليه: جمال كامل محمد حجه - دورا  
نعلمك بان المعترض: 1 - طلب محمود محمد ابو شيخة 2 - نزهة ابراهيم طلب العواودة 3 - سوريه 
ابراهيم طلب العواودة 4 - رسمية ابراهيم طلب العواودة 5 - ليلى ابراهيم طلب العواودة 6 - كاملة 
ابراهيــم طلــب العواودة 7 - ســهيلة ابراهيم طلب العواودة 8 - مصطفــى ابراهيم طلب العواودة 
9 - اميــن ابراهيــم طلب العــواودة 10 - فوزية ابراهيم طلب العواودة - دورا قد تقدموا بواســطة 
المحامــي محمد علي اميــن ربعي باعتراض يحمل الرقــم 2016/1565 موضوعه االعتراض على 
جدول الحقوق بخصوص تسجيل ملكية حصص ارثية في قطعة االرض رقم 51 حوض رقم 141 

بموقع خلة ابو عطوان من اراضي دورا. 
وبناء عليه تقرر تبليغكم موعد الجلسة المحدد يوم الثالثاء الموافق 2019/10/23 في احدى الصحف 
المحلية حسب القانون ولذلك عليك مراجعة قلم محكمة تسوية دورا او ارسال ممثال او وكيال عنك 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ هذه التبليغ وخالل الدوام وتكليفك بتقديم الئحة جوابية وبعكس 

ذلك سيجري محاكمتك غيابيا حسب االصول والقانون. 

سحر سعد 
رئيس قلم محكمة التسوية - دورا 

 تبليغ بواسطة النشر  صادر عن محكمة تسوية دورا في 
االعتراض رقم 2016/1566 

الى المعترض عليه: 1 - ماجد محمد اسماعيل حجة 2 - جمال كامل محمد حجة 
نعلمكم بان المعترضون: 1 - طلب محمود محمد ابو شــيخة 2 - نزهة ابراهيم طلب العواودة 3 - 
سوريه ابراهيم طلب العواودة 4 - رسمية ابراهيم طلب ابو شيخة 5 - ليلى ابراهيم طلب العواودة 
6 - كاملــة ابراهيم طلب العواودة 7 - ســهيلة ابراهيــم طلب العواودة 8 - مصطفى ابراهيم طلب 
العواودة 9 - امين ابراهيم طلب العواودة 10 - فوزية ابراهيم طلب العواودة قد تقدموا باعتراض 
يحمل الرقم 2016/1566 بواســطة وكيلهم المحامي محمد علي امين ربعي موضوعه االعتراض 
على جدول الحقوق بقيد حصص باســم المعترض عليهم في قطعة االرض رقم 50 حوض رقم 

141 والمسمى خلة ابو عطوان ضمن اراضي دورا. 
وبناء عليه تقرر تبليغكم موعد الجلســة القادمــة بتاريخ 2019/10/23 في احدى الصحف المحلية 
حســب القانون ولذلك عليك مراجعة قلم محكمة تســوية دورا او ارســال ممثال او وكيال عنك خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ هذه التبليغ وخالل الدوام وتكليفك بتقديم الئحة جوابية وبعكس ذلك 

سيجري محاكمتك غيابيا حسب االصول والقانون. 

سحر سعد 
رئيس قلم محكمة التسوية - دورا 

 تبليغ بواسطة النشر  صادر عن محكمة تسوية دورا في 
االعتراض رقم 2016/1441 

الى المعترض عليه: 1 - ماجد محمد اسماعيل حجة 2 - جمال كامل محمد حجة 
نعلمكم بان المعترضة: ليلى ابراهيم طلب العواودة قد تقدمت باعتراض يحمل الرقم 2016/1441 
بواســطة وكيلها المحامي محمــد علي امين ربعي موضوعه االعتراض علــى جدول الحقوق بقيد 
حصص باسم المعترض عليهم في قطعة االرض رقم 11 حوض رقم 130 والمسمى خلة العدس 

ضمن اراضي دورا خرسا. 
وبناء عليه تقرر تبليغكم موعد الجلســة القادمــة بتاريخ 2019/10/23 في احدى الصحف المحلية 
حســب القانون ولذلك عليك مراجعة قلم محكمة تســوية دورا او ارســال ممثال او وكيال عنك خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ هذه التبليغ وخالل الدوام وتكليفك بتقديم الئحة جوابية وبعكس ذلك 

سيجري محاكمتك غيابيا حسب االصول والقانون. 

سحر سعد 
رئيس قلم محكمة التسوية - دورا 

 تبليغ بواسطة النشر  صادر عن محكمة تسوية دورا في 
االعتراض رقم 2016/1440 

الى المعترض عليه: 1 - ماجد محمد اسماعيل حجة 2 - جمال كامل محمد حجة 
نعلمكم بان المعترضة: ليلى ابراهيم طلب العواودة قد تقدمت باعتراض يحمل الرقم 2016/1440 
بواســطة وكيلها المحامي محمــد علي امين ربعي موضوعه االعتراض علــى جدول الحقوق بقيد 
حصص باسم المعترض عليهم في قطعة االرض رقم 10 حوض رقم 130 والمسمى خلة العدس 

ضمن اراضي دورا خرسا. 
وبناء عليه تقرر تبليغكم موعد الجلســة القادمــة بتاريخ 2019/10/23 في احدى الصحف المحلية 
حســب القانون ولذلك عليك مراجعة قلم محكمة تســوية دورا او ارســال ممثال او وكيال عنك خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ هذه التبليغ وخالل الدوام وتكليفك بتقديم الئحة جوابية وبعكس ذلك 

سيجري محاكمتك غيابيا حسب االصول والقانون. 

سحر سعد 
رئيس قلم محكمة التسوية - دورا 

تبليغ بواسطة النشر  صادر عن محكمة تسوية دورا في 
االعتراض رقم 2016/1383 

الى المعترض عليه: 1 - ماجد محمد اسماعيل حجة 2 - جمال كامل محمد حجة 
نعلمكــم بــان المعترضــون: 1 - طلــب محمود محمد ابو شــيخة 2 - نزهة ابراهيــم طلب العواودة 
3 - سورية ابراهيم طلب العواودة 4 - رسمية ابراهيم طلب ابو شيخة قد تقدموا باعتراض يحمل 
الرقــم 2016/1383 بواســطة وكيلهم المحامي محمد علي اميــن ربعي موضوعه االعتراض على 
جدول الحقوق بقيد حصص باســم المعترض عليهم في قطعة االرض رقم 10 حوض رقم 130 

والمسمى خلة العدس ضمن اراضي دورا خرسا. 
وبناء عليه تقرر تبليغكم موعد الجلســة القادمــة بتاريخ 2019/10/23 في احدى الصحف المحلية 
حســب القانون ولذلك عليك مراجعة قلم محكمة تســوية دورا او ارســال ممثال او وكيال عنك خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ هذه التبليغ وخالل الدوام وتكليفك بتقديم الئحة جوابية وبعكس ذلك 

سيجري محاكمتك غيابيا حسب االصول والقانون. 

سحر سعد 
رئيس قلم محكمة التسوية - دورا 

تبليغ بواسطة النشر  صادر عن محكمة تسوية دورا في 
الدعوى رقم 2016/1391 

الى المعترض عليه: جمال كامل محمد حجة - دورا 
نعلمــك بــان المعترض: 1 - مصطفى ابراهيم طلب العواودة 2 - امين ابراهيم طلب العواودة دورا 
قد تقدموا بواسطة المحامي محمد علي امين ربعي باعتراض يحمل الرقم 2016/1391 موضوعه 
االعتراض على جدول الحقوق بخصوص تسجيل ملكية حصص ارثية في قطعة االرض رقم 10 

حوض رقم 130 بموقع خلة ابو عطوان من اراضي دورا. 
وبناء عليه تقرر تبليغك موعد الجلسة المحدد يوم الثالثاء الموافق 2019/10/23 في احدى الصحف 
المحلية حسب القانون ولذلك عليك مراجعة قلم محكمة تسوية دورا او ارسال ممثال او وكيال عنك 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ هذه التبليغ وخالل الدوام وتكليفك بتقديم الئحة جوابية وبعكس 

ذلك سيجري محاكمتك غيابيا حسب االصول والقانون. 

سحر سعد 
رئيس قلم محكمة التسوية - دورا 

تبليغ بواسطة النشر  صادر عن محكمة تسوية دورا في 
الدعوى رقم 2016/1390 

الى المعترض عليه: جمال كامل محمد حجة - دورا 
نعلمــك بــان المعترض: 1 - مصطفى ابراهيم طلب العواودة 2 - امين ابراهيم طلب العواودة دورا 
قد تقدموا بواسطة المحامي محمد علي امين ربعي باعتراض يحمل الرقم 2016/1390 موضوعه 
االعتراض على جدول الحقوق بخصوص تسجيل ملكية حصص ارثية في قطعة االرض رقم 11 

حوض رقم 130 بموقع خلة ابو عطوان من اراضي دورا. 
وبناء عليه تقرر تبليغك موعد الجلسة المحدد يوم الثالثاء الموافق 2019/10/23 في احدى الصحف 
المحلية حسب القانون ولذلك عليك مراجعة قلم محكمة تسوية دورا او ارسال ممثال او وكيال عنك 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ هذه التبليغ وخالل الدوام وتكليفك بتقديم الئحة جوابية وبعكس 

ذلك سيجري محاكمتك غيابيا حسب االصول والقانون. 

سحر سعد 
رئيس قلم محكمة التسوية - دورا 

اعالن صادر عن دائرة األراضي رام اهللا والبيرة 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي رام اهللا والبيرة السيد احسان عبد الحفيظ حسن العابد 
بواســطة الوكيل العام جعفر احمد درويش ســالم بموجب الوكالة العامة رقم 2006/1802 تاريخ 
2006/5/3 تصديق وزارة العدل وذلك بمعاملة بيع على اراضي البيرة حوض رقم 28 حي رقم 26 
قطعة رقم 56 فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمسة 
ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 

اسم الموكل (المالك): احسان عبد الحفيظ حسن العابد 
اسم الوكيل: جعفر احد درويش سالم 

دائرة األراضي رام اهللا والبيرة 

اعالن صادر عن دائرة األراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي رام اهللا السيد عبد الناصر طه بواسطة الوكيل الخاص 
االء نبيــل كمال الصالحي بموجب الوكالة الخاصــة رقم 2019/5192 بتاريخ 2019/3/17 عدل رام 
اهللا وذلــك بمعاملة بيع على اراضــي رافات حوض رقم 14 قطعة رقم 188 فمن له اعتراض على 
ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمســة ايام من تاريخ نشــر هذا االعالن 

وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): عبد الناصر طه 
اسم الوكيل: االء نبيل كمال الصالحي 

دائرة األراضي رام اهللا 

اعالن صادر عن دائرة األراضي رام اهللا 
يعلــن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي رام اهللا الســيد اســامة ومروان وخالــد ابناء عبد الجابر 
عمر ابو عواد وجميعهم بواســطة الوكيل الدوري احمد محمد حســن اعبيد بموجب الوكالة الدورية 
رقم 2019/5369 بتاريخ 2019/9/9 تصديق وزارة العدل وعمر عبد الجابر عمر ابو عواد بواسطة 
الوكيل العام صافي عوده محمد عواد بموجب الوكالة اعالمة رقم 2019/5974 بتاريخ 2019/10/3 
تصديق وزارة العدل وذلك بمعاملة بيع على اراضي بيتين حوض رقم 6 قطعة رقم 169 فمن له 
اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمسة ايام من تاريخ نشر 

هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 

دائرة األراضي رام اهللا 

اعالن صادر عن دائرة األراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي رام اهللا الســيد صبري محمود رمضان بياتنة بواســطة 
الوكيل العام ناجح محمود رمضان بياتنة بموجب الوكالة العامة 2019/13748 بتاريخ 2019/7/22 
عــدل رام اهللا وذلــك بمعاملــة بيع على اراضي كفر عين حوض رقــم 6 حي رقم 2 قطعة رقم 47 
فمــن لــه اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمســة ايام من 

تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): صبري محمود رمضان بياتنة 

اسم الوكيل: ناجح محمود رمضان بياتنة 

دائرة األراضي رام اهللا 
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   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

10/3 د
حقوق 2018/1192 

مذكرة دعوى  صادرة عن محكمة بداية نابلس بالقضية 
المدنية رقم 2018/1192 

الى المدعى عليها: روان مجدي محمد ســعيد ســيدو الكردي ومجهولة محل االقامة حاليا، يقتضى 
حضورك الى هذه المحكمة بتاريخ 2019/10/28 الساعة الثامنة صباحا للنظر في الدعوى الحقوقية 
رقم 2018/1192 والتي اقامها عليك الجهة المدعية بروين مجدي محمد سعيد سيدو الكردي بواسطة 
وكيلها االستاذ معاذ كنعان وموضوعها تنفيذ مضمون وكالة دورية ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة 
واالطــالع علــى تفاصيل الدعوى وعمال بالمادة 62 من قانون اصــول المحاكمات المدنية والتجارية 
رقم 2 لسنة 2001 فانه يقتضى عليك تقديم الئحة جوابية خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ 

تبليغك بالنشر واذا لم تحضري او ترسلي وكيال عنك تجري محاكمتك حضوريا. 

رئيس قلم حقوق محكمة بداية نابلس 

 «القدس المفتوحة» و«األردنية» توقعان 
مذكرة تفاهم لتطوير التعاون األكاديمي

 رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- وقعــت جامعتــا 
«القــدس المفتوحــة» و»األردنيــة»، أمس، 
مذكرة تفاهــم تهدف إلى تعزيز التعاون في 

المجاالت األكاديمية والبحثية والثقافية.
وقالت القدس المفتوحة في بيان: إن الطرفين 
اتفقــا بموجــب المذكــرة، على إنجــاز بحوث 
ودراسات مشتركة ودعمها، إضافة إلى تبادل 
أعضاء هيئات التدريس لفترات زمنية محددة، 
وتنظيــم زيــارات ميدانيــة متبادلــة للكوادر 
األكاديميــة والفنيــة وللطلبــة. كمــا تنــص 
المذكرة على التعاون لفتح برامج بكالوريوس 
وماجســتير ودكتــوراة مشــتركة، وتنظيــم 
أنشــطة أكاديمية وبحثية وثقافية مشتركة 

تخدم جودة التعليم العالي، وإقامة مؤتمرات 
دوريــة محكمة. وقال رئيــس جامعة القدس 
المفتوحة يونس عمرو، إن هذه ليست المذكرة 
األولى في إطار التعاون بين الجامعتين خالل 
الســنوات األخيرة، وتمثــل بتنظيم مؤتمرات 
علمية محكمة مشتركة في مجاالت مختلفة، 
مشــيراً إلى مكانة الجامعــة األردنية العلمية 
ودورها فــي إثراء المكتبــة البحثية العربية. 
وثمــن رئيس الجامعة األردنيــة عبد الكريم 
القضــاة توقيع المذكرة، مبينــا أن فرقا فنية 
من الطرفين ســتبحث البرامج والتخصصات 
األكاديمية المشتركة التي سيتم تنفيذها بما 

يخدم مصلحة الجامعتين.

 اختتام معرض عمان الدولي للكتاب بتكريس شعار «القدس»
عمــان- وفا- اختتمت في العاصمة األردنية عمان، 
أمــس، فعاليات معرض عمــان الدولي للكتاب في 
دورتــه الـــ19، بتكريس شــعار «القــدس عاصمة 
فلســطين» للمرة الثانية على التوالي، بمشــاركة 

وزارة الثقافة، وعدد من دور النشر الفلسطينية.
وأكــد القائمــون علــى المعــرض رفضهــم لــكل 
المخططات التي تستهدف مدينة القدس المحتلة، 
ألنها ستبقى عربية، مشــيرين إلى أن البقاء على 
شــعار القدس عاصمة فلسطين، رد ثقافي واضح 
على استهداف االحتالل المستمر للمدينة المقدسة 
والكل الفلســطيني. وشــارك في المعــرض الذي 
اســتمر 10 أيام، 350 دار نشــر عربية وأجنبية من 
22 دولة، بعناوين متنوعة في مختلف مجاالت العلم 
والمعرفة. وحضرت دولة فلســطين في المعرض 
من خالل مؤسسات ودور نشر، وكتاب وأكاديميون 

وشــخصيات اعتبارية فلسطينية، كما جرى توقيع 
عــدد من الروايــات واإلصدارات الفلســطينية، من 
بينها رواية «موال شمس» لتوفيق وصفي وقعتها 
نيابة عنه الفنانة ميساء الخطيب لعدم تمكنه من 
الخروج من قطــاع غزة. وقالت الخطيب لـ»وفا» إن 
الرواية تحمل الكثير من المعاني اإلنسانية العميقة 

من خالل سرد محبك للسيرة الذاتية للكاتب.
وأضافــت: «أغلبية أحــداث الرواية تدور في بيروت 
ومناطــق لبنانية أخرى، لتغطي زمنــا روائيا يمتد 
إلى أكثــر من عقــد، وتحديدا الفترة التي ســبقت 
خروج المقاومة الفلسطينية من لبنان وما تالها من 
أحداث، كذلك ما تواجهه نِساء فلسطين من ظروف 

قاسية تحت وطأة االقتالع من الوطن».
من جانبــه، قال صالح عباســي صاحب مكتبة كل 
شيء في حيفا لـ»وفا» إن هذا عرس ثقافي بامتياز 

شــارك فيه العشرات من أبناء الجالية الفلسطينية 
والعربية المقيمة في األردن».

وأشــار محمود النجار من مركز الناطور للدراسات 
واألبحاث إلى أن فلســطين حاضرة في اإلصدارات 
الفلســطينية والعربيــة التي تتحــدث عن القضية 
الفلســطينية بجوانبهــا السياســية واالجتماعيــة 
والثقافية، مضيفا أن رفوف المعرض حملت عشرات 
الروايات والكتب السياسية والثقافية من شعر ونثر 

وأدب وحتى الكتب المترجمة والمذكرات.
وقال أكرم البرغوثي من دار البيرق العربي للنشر، 
إنه بالرغم من عزوف الكثيرين عن القراءة نتيجة 
انتشــار وسائل التواصل االجتماعي، إال أن العنوان 
الفلسطيني ال يزال يحتل مركزا مهما في عناوين 
اإلصدارات الحديثة للكتــب العربية، مطالبا بدعم 

الكتاب الفلسطينيين ودور النشر.

 اللجنة اللشعبية لالجئين في قلقيلية تلتقي المحافظ ومدير مشفى الوكالة
لالجئيــن, والحفــاظ علــى 
والعمــل علــى  االنجــازات 
تطويــر المرافــق الصحية 

والتعليمية على حد سواء. 
كما التقت اللجنة د. خلدون 
مشــفى  مديــر  غشــاش 
لوكالــة  لتابــع  ا قلقيليــة 
غــوث وتشــغيل الالجئيــن 
الفلسطينيين في المحافظة 

والوحيد في الضفة.
ســبل  نبــان  لجا ا وبحــث 

تحسين ورفع قدرة االشغال 
في المشــفى, والعمل على 
األعمــال  رجــال  تشــجيع 
لتقديم العون والمســاعدة 
لهذا المشــفى الوحيد الذي 
الطبيــة  الخدمــات  يقــدم 
لالجئين فــي مختلف أنحاء 

الضفة الفلسطينية.
وأكــد د. غشــاش أن هناك 
خطــة شــاملة يعمــل على 
المشفى,  تنفيذها لتطوير 

بمــا يرفع نســبة االشــغال 
وتحســين الخدمات الطبية 
وسرعة االســتجابة لها بما 
يخفف عن كاهــل ومعاناة 

المواطنين. 
بتأكيــد  اللقــاء  واختتــم   
اســتمرار  الجانبيــن علــى 
التواصل والتنسيق وتكثيف 
اللقاءات ببين الطرفين لما 
في ذلــك المصلحــة العليا 
لالجئين وقضيتهم العادلة.

الحياة الجديدة-  قلقيلية– 
الشــعبية  اللجنــة  التقــت 
قلقيليــة,  فــي  لالجئيــن 
محافظ قلقيلية اللواء رافع 
رواجبــة والدكتــور خلدون 
مشــفى  مديــر  غشــاش 
لــة  لوكا لتابــع  ا قلقيليــة 
غــوث وتشــغيل الالجئيــن 

الفلسطينيين.
 وأكد رواجبة على مركزية 
وأهميــة قضيــة الالجئيــن 
التــي تمثل محــور القضية 
الفلســطينية، خــالل لقائه 
وفــدا مــن الهيئــة القيادية 
للجنة الشعبية لالجئين في 
محافظة قلقيلية برئاســة 
نعيم سويلم رئيس اللجنة. 

وقــال المحافــظ: ان قضية 
الالجئيــن تواجــه صعوبات 
كبيــرة فــي ظــل الهجمــة 
واألميركيــة  االســرائيلية 
والمحاوالت الرامية لتصفية 
هــذه القضية , مشــيرا الى 
الــدور المهــم الواجب على 
اللجنــة القيام بــه للحماية 
الالجئيــن وتقديم الخدمات 
لهــم  والمثلــى  األفضــل 
وللتخفيف عنهــم وتقديم 

العون والمساعدة لهم. 
وأكد ســويلم على ضرورة 
التعــاون بين كافــة الجهات 
ســيما  ال  ت  سســا لمؤ ا و
الشريكة, من اجل تحسين 
وتوفير الخدمات واالحتياجات 

 البيرة: ورشة حول استنكاف
 الطلبة عن الدراسة في الجامعات

البيــرة- الحياة الجديدة- عقــدت جامعة القــدس المفتوحة، 
ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع بعثة التعاون 
الفلسطيني األوروبي بمجال التعليم العالي «إيراسموس+»، 
ورشــة حول اســتنكاف طلبة التعليم العالي عن الدراســة في 

الجامعات، في مقر جامعة القدس المفتوحة بالبالوع.
وأشار أ. د. سمير النجدي، الى أن فلسطين كانت في هذا العام 
من أكثر الدول الحاصلة على مشاريع في «إيراسموس+» في 
المنطقة ككل، وفازت فلسطين بستة مشاريع، منها 4 يديرها 

الفلسطينيون.
وتحــدث أ. د. النجــدي عن موضوع االســتنكاف فــي الجامعات 
المقيمة والمفتوحــة في العالم، وبين الفروق بينها، وعرض 
أسباب االستنكاف والنظريات والممارسات المتعلقة بهذا األمر.

وبيــن أن «القدس المفتوحة» من الجامعات المميزة في مجال 
تخريج الطلبة، إذ ال تتجاوز نسبة االستنكاف عن الدراسة أكثر 
من (%20)، وهي نســبة تصل إلى نســبة الجامعــات المقيمة 
تقريباً، وكذلك يقضي الطالب في التعليم المدمج قرابة (5.5) 
سنة بالمتوسط، في حين تسمح له القوانين بأن يتخرج خالل 

(12) سنة في القدس المفتوحة.
وأشار الوكيل المساعد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 
إيهــاب القبج، في كلمته بالورشــة، إلى أهمية المحافظة على 

استمرارية الطلبة في جامعاتهم وإكمال تعليمهم.
وذكر أن مؤسســات التعليم العالي الفلسطيني حديثة النشأة 
منذ أربعة عقود فقط مقارنة بالجامعات على مستوى العالم، 
و»لدينا كليات وجامعات وسياسة خاصة بالقبول لدرجة الدبلوم، 
وسياســة أخرى لدرجات البكالوريوس»، مشيراً إلى أن سياسة 
التعليــم العالي هي توفير خدمــة تعليمية مميزة للطالب في 

مؤسسة وطنية فلسطينية.
وأوضــح أن الــوزارة تحــاول أن تحتفــظ بالطلبة فــي الوطن، 
و»حددنا معدل القبول في الطب البشري وطب األسنان بمعدل 
(%80) في الثانوية العامة، فمن يدرس في الخارج ومعدله أقل 
مــن ذلك لن تجري معادلة شــهادته، وهنــاك تعليمات ناظمة 

خاصة بالوزارة لقبول الطلبة في كليات الدبلوم».
وكشف عن السعي لرفع معدالت الصيدلة والهندسة إلى (80%) 
في الثانوية العامة، ومن يحصل في الثانوية العامة على أقل 
من هذا المعدل لن تجري المصادقة على شهادة البكالوريوس 

له أيضاً.
وقــال د. نضــال الجيوســي، مدير عــام مكاتب بعثــة التعاون 
الفلسطيني األوروبي بمجال التعليم العالي «إيراسموس+»، 
إن هدف هذه الورشة هو «إلقاء الضوء على استنكاف الطلبة؛ 
ألنه موضوع غاية في األهمية، فبرنامج ”إيراسموس+“ يسعى 
لتيسير وتقديم المعلومات للجامعات بهدف االستفادة من برامج 
يقدمها االتحاد األوروبي في فلســطين، وتجري متابعة تنفيذ 

المشاريع بشكل يخدم فلسطين».
وأضاف أن الجامعات تستفيد بشكل كبير من البرنامج، و»لدينا 
حالياً (50) مشــروع بناء قدرات يجري تنفيذها اآلن لمؤسسات 
التعليم بقيمة (43) مليون يورو بالشــراكة مع جامعات عربية 
ودولية، وندير (12) مشروعاً بشكل مباشر من قبل جامعاتنا».

وأوضح الجيوسي أن «إيراسموس+» يقوم بتبادل طالبي طال 
(1200) طالب وطالبة، بينهما (300) طالب أوروبي حضروا إلى 
فلسطين للدراسة هنا، وهذا التبادل يسهم في تطوير التعليم 

العالي في فلسطين.
وفيمــا يتعلق بلجنــة إصالح التعليــم العالي، قال الجيوســي 
إن «لجنــة إصــالح التعليم العالي تعمل بشــكل كبير، ويجري 
تجديدها كل ثالث سنوات برئاسة وزير التعليم العالي، ونساهم 
في رســم سياســات، وننقل التجارب المناسبة لفلسطين من 
العالم، وقمنا بورشــات عمل في هذا السياق، منها االستنكاف 
وإعادة الطلبــة للجامعات، ويجري نقل التجربة الفلســطينية 

للجامعات الشريكة».
وتحدث أ. د. جمال إبراهيم عن إحصاءات وتجربة جامعة القدس 
المفتوحة في محاولة استعادة الطلبة، مشيراً إلى وجود خطة 
الســتعادة الطلبة المستنكفين عن الدراسة بالتواصل معهم، 
ومعرفــة أســباب تركهــم الجامعة، وعمل أشــياء تســهم في 
اســتعادتهم للجامعــة، خصوصاً الطلبة الذين قطعوا شــوطاً 

كبيراً في الجامعة.


