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دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: 2016/2925 مدني
التاريخ: 2017/3/9

مذكرة دعوى مدعى عليها بالنشر
صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم 2016/2925

إلى المدعى عليه/ جمعة ابراهيم عايش حمد ـ رام الله ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
يقتضى حضورك إلى محكمة صلح رام الله يوم 2017/4/30 الســـاعة التاســـعة صباحًا للنظر في 
الدعـــوى المدنية رقم 2016/2925، التي أقامتها عليك المدعية شـــركة بنك األردن المســـاهمة 
العامـــة المحـــدودة/ رام الله بواســـطة وكيلها المحامي مهند عســـاف وآخـــرون/ رام الله بدعوى 

وموضوعها مطالبة بمبلغ 597,644 دينار اردني، وجاء في أسباب الئحة الدعوى ما يلي:
وقائع وأسباب الدعوى:

أوال: حصـــل المدعـــى عليه من المدعية على تســـهيالت مصرفية/ قرض )لموظفـــي بنك األردن( 
بقيمة 4320 اربعة االف وثالثمائة وعشرون دينارا اردنيا بفائدة %5 بموجب عقد قرض مؤرخ في 
2012/7/26 من خالل حســـابه جاري دينار على ان يتم تسديده بموجب اقساط شهرية متساوية 
خالل 36 ستة وثالثون شهرا بواقع 45 خمسة واربعون قسطا بحيث يستحق القسط األول بتاريخ 
2012/8/30 وهكذا حتى السداد التام ووفقا للشروط واألحكام الواردة في عقد القرض المشار اليه 

والمرفق مع الئحة الدعوى كجزء ال يتجزأ منها.
ثانيًا: قام المدعى عليه األول باســـتغالل التسهيالت المصرفية الممنوحة له والمذكورة اعاله من 

خالل حسابه جاري دينار رقم 2032308 والمفتوح لدى المدعية فرع/ رام الله.
ثالثًا: بالرغم من حصول المدعى عليه األول على التســـهيالت المصرفية المشار اليها اعاله اال انه 
لم يلتزم بســـداد سوى جزء بسيط من االقساط وامتنع عن سداد الباقي رغم االستحقاق األمر الذي 
يجعل باقي االقســـاط مســـتحقة االداء دفعة واحدة عماًل بالمادة 4 من عقد القرض المشـــار اليه، 
حيث ترصد في ذمة المدعى لصالح المدعية المبلغ المدعى به والبالغ 597,644 خمسمائة وسبعة 

وتسعون دينارا اردنيا وستمائة واربعة واربعون فلسًا. 
وهذا المبلغ يمثل في الواقع اقســـاط القرض المســـتحقة والقائمة والمديونية المترتبة في ذمة 
المدعى عليه نتيجة حصوله على التســـهيالت المصرفية المشـــار اليها اعاله واســـتغاللها حتى 
تاريخ اغالق الحســـاب الواقع في 2016/9/5 وما زالت ذمة المدعى عليهم مشغولة لصالح المدعية 

بهذا المبلغ حتى تاريخه.
رابعًا: طالبت المدعية المدعى عليه بضرورة دفع المبلغ المدعى به المترصد في ذمته إال انه ممتنع 
عن الدفع رغم االستحقاق والمطالبات المتكررة له بذلك مما اضطر المدعية إلغالق الحساب حسب 

األصول بتاريخ 2016/9/5 واقامة هذه الدعوى.
خامســـًا: محكمتكم الموقرة صاحبة الصالحيـــة واالختصاص للنظر والفصل في هذه الدعوى نظرًا 

لقيمتها وسندًا لمكان اقامة المدعى عليه.
الطلب: لما تقدم من اسباب و/أو لما تراه محكمتكم الموقرة من اسباب اخرى فإن المدعية تلتمس 

ما يلي:
1. تبليغ المدعى عليه نسخة من الئحة الدعوى ومرفقاتها وتعيين موعد جلسة ودعوته للمحاكمة 

حسب األصول والقانون.
2. غـــب المحاكمة والثبوت الحكم بإلزام المدعـــى عليه بأن يدفع للمدعية المبلغ المدعى به والبالغ 
597,644 خمسمائة وسبعة وتســـعون دينارا اردنيا وستمائة واربعة واربعون فلسًا، مع تضمينه 
كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ اغالق الحساب الواقع في 

2016/9/5 وحتى السداد التام.
ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى.

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمســـة عشـــر يومًا من تاريخ تبليغك بالنشـــر بإحدى 
الصحـــف المحلية عمـــاًل بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســـنة 

.2001
وإذا لم تحضر أو ترسل وكياًل عنك سوف يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون.

هيام الشيخ قاسم
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

دولة فلسطين
مجلس القضاء األعلى

محكمة بداية طولكرم
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2017/4/9
الرقم: 2009/1975 

ورقة إخبار بالنشر

صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم
إلى المحكوم عليه: بالل محمد عمر سالمة من ذنابة، بيارة السفاريني، ومجهول محل اإلقامة حاليًا.

عماًل بقرار ســـعادة قاضي التنفيذ بتاريخ 2017/4/6 في القضية التنفيذية 2009/1975 والتي 
موضوعها ســـند أمانة بقيمـــة 5000 دينار اردني، فقد تقرر اعالمك حيـــث أنه وعماًل بالمادة 10 
من قانون التنفيذ فقد تقرر اعالمك أنه عليك أن تقوم خالل خمســـة عشر يومًا من تاريخ تبلغك 
بتنفيـــذ مضمون القرار و/أو أداء الدين إلى المحكوم له حفظي ســـليم عبد الفتاح عبد الدايم من 
عنبتا، وإذا لم تقم بتنفيذ مضمون القرار أو لم تقم بالمراجعة فتضطر دائرة التنفيذ إلى مباشرة 

اإلجراءات القانونية بحقك.
تحريرًا في 2017/4/9

مأمور التنفيذ
فارس شهوان

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله

رقم الملف : 1103/ج/2017
التاريخ: 2017/4/11

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي رام الله السيد  شعبان يوسف شعبان غزاوي 

وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 2017/1426 تاريخ 2017/3/21
الصادرة من كاتب عدل تصديق وزارة العدل

وذلك بمعاملة بيع على القطعة 282 حوض رقم 6 من أراضي عطارة.
فمـــن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عشـــرة 
أيام من تاريخ نشـــر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

شعبان يوسف شعبان غزاوي منصور ابراهيم محمود منصور 
دائرة األراضي رام الله

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي بيت لحم
التاريخ: 2017/4/9
رقم المعاملة: 45/ق/2017

إعالن لتسجيل أموال غير منقولة

تسجياًل جديدًا صادر عن دائرة تسجيل أراضي بيت لحم
بشأن معاملة التسجيل الجديدة رقم: 45/ق/2017

يعلن إلطالع العموم أنه تقدم طلب إلى دائرة تســـجيل أراضي بيت لحم، لتســـجيل المال 
غير المنقول المبينة أوصافه وحدوده ومســـاحته بالجدول أدناه تسجياًل جديدًا، وعلى كل 
َمن يّدعي بحق التصرف أو المنفعة أو الملكية أو التعدي على حقوقه، أن يتقدم باعتراضه 
الخطي إلى مأمور تسجيل أراضي بيت لحم خالل مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن في الصحف اليومية المحلية.
الجدول

3 - اسم وعنوان طالب التسجيل: حسام احمد علي بدر من أبو ديس.
2 - اسم المدينة أو القرية: أبو ديس

ب- نوع األرض: ملك 3 - أ- اسم موقع األرض: أبو حسين. 
رقم القطعة: 328 رقم الحوض: 12 

د م2  5ـ المساحة بموجب قيود المالية: 
   383    

د 6 -  المساحة بموجب المخطط:  م2 
 383    

7 - الحصص المطلوب تسجيلها:  حصة من  حصة
كاماًل

8 - الحدود بموجب المخطط:
شمااًل: عبد سليم محمد حلبية وحسام أحمد علي بدر.

جنوبًا: طريق خمسة أمتار وطريق اربعة امتار.
شرقًا: حسام احمد علي بدر وطريق خمسة امتار.
غربًا: طريق اربعة امتار وعبد سليم محمد حلبية.

9 - كيفية األيلولة لطالب التسجيل: عن طريق معاملة تغيير تصرف لدى مالية أبو ديس.
دائرة تسجيل أراضي بيت لحم

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي بيت لحم
التاريخ: 2017/4/9
رقم المعاملة: 44/ق/2017

إعالن لتسجيل أموال غير منقولة
تسجياًل جديدًا صادر عن دائرة تسجيل أراضي بيت لحم

بشأن معاملة التسجيل الجديدة رقم: 44/ق/2017
يعلن إلطالع العموم أنه تقدم طلب إلى دائرة تســـجيل أراضي بيت لحم، لتســـجيل المال 
غير المنقول المبينة أوصافه وحدوده ومســـاحته بالجدول أدناه تســـجياًل جديدًا، وعلى كل 
َمـــن يّدعي بحق التصرف أو المنفعة أو الملكية أو التعدي على حقوقه، أن يتقدم باعتراضه 
الخطي إلى مأمور تســـجيل أراضي بيت لحم خالل مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن في الصحف اليومية المحلية.
الجدول

-1 اسم وعنوان طالب التسجيل: حسام احمد علي بدر من أبو ديس.
-2 اسم المدينة أو القرية: أبو ديس

ب- نوع األرض: ملك -3 أ- اسم موقع األرض: أبو حسين. 
رقم القطعة : 219 رقم الحوض: 12 

د م2  5ـ المساحة بموجب قيود المالية: 
  2  83    

 
د 6 -  المساحة بموجب المخطط:  م2 
 2  83    

7 - الحصص المطلوب تسجيلها:  حصة من  حصة
كاماًل    

8 - الحدود بموجب المخطط:
شمااًل: عبد سليم محمد حلبية وشارع اسفلت.

جنوبًا: طريق خمسة امتار وحسام احمد علي بدر.
شرقًا: شارع اسفلت وطريق خمسة امتار.

غربًا: حسام احمد علي بدر وعبد سليم محمد حلبية.
-9  كيفية األيلولة لطالب التســـجيل: عن طريق الشـــراء من حلـــوة ابراهيم قصقص عياد 

بموجب الوكالة الدورية رقم 2010/3670 بتاريخ 2010/7/7 عدل بيت لحم
دائرة تسجيل أراضي بيت لحم

"أصوات من طوباس".. أبو دواس حارس انتفاضة الحجارة
كتب محمد بالص:

لن ينس���ى فواز أبو دواس )57 عاما( م���ن مدينة طوباس، يوم 
الواحد والعشرين من أيلول العام 1989، عندما كان هدفا لعملية 
اختط���اف نفذتها وحدات "المس���تعربين"، وكان���ت األولى من 
نوعها خالل انتفاضة الحجارة في الضفة الغربية وغزة، ويومها، 
تدرب عناص���ر "الدوفدفان" و"شمش���ون" عل���ى التنكر لإليقاع 

بالشبان بطرق كثيرة.
وروى أب���و دواس خ���الل الحلقة "64" من سلس���لة "أصوات من 
طوباس" لوزارة اإلعالم في محافظة طوباس واألغوار الش���مالية، 
بش���عر اصطبغ باألبيض: "ال أنس���ى طريقة اعتقالي، ويومها تم 
اختطافي أن���ا ومحمد عودة م���ن بيت فوريك، وعب���د الغني أبو 
الهيجاء م���ن اليامون، وش���اب رابع من قباطي���ة، وحينها كانوا 

يفحصون مدى نجاح القوات الخاصة في مهامها الجديدة".

مستعربون
في ذلك اليوم، قال أبو دواس: "كنت أبيع الدواجن، وش���اهدت 
س���يارة من نوع فولك���س تتوقف أمام المحل ن���زل منها ثالثة 
أش���خاص يرتدون الزي المدني، وس���ألوني عن أسعاري، وحين 
تأك���دوا مني، اعتقلوني ونقلوني إلى معس���كر فحمة ثم جنين 
والفارعة، وص���وال إلى النقب، وعلمت الحق���ا أن دوريات الجيش 

كانت تطوق الشارع".
ويتباهى أبو دواس الذي أبصر النور مطلع العام 1960، بتوثيقه 
ألحداث االنتفاضة الش���عبية، وجمع بيان���ات القيادة الوطنية 
الموحدة لها، وحفظه لقصاصات صحف غطت فعالياتها، مثلما 

يصون ذكرى شهداء طوباس، بملصقات أعدت بخط اليد.
وس���رد، "بدأت بجمع أرشيف االنتفاضة كونها محطة كفاحية 
مهمة في تاريخ ش���عبنا، وأيقنت يوم اشتعالها من جباليا أنها 
ستكون منعطفا لقضيتنا، ولذا فهي بحاجة ألن ننقل تفاصيلها 
لحظ���ة وقوعها إلى األجي���ال القادمة، وأن ال نغف���ل عن توثيق 
يومياتها وفعالياتها وواقعها، ويقدم األرش���يف إضاءة للهبة 
الش���عبية الطويلة، ألنن���ي أعتبر الماضي بال���غ األهمية، وحجر 

األساس للمستقبل، وعلينا جمع ما نعاصره من أحداث".
ووف���ق أبو دواس الش���غوف بالوثائق وال���ذي تعرض العتقال 
إداري لعامي���ن، فإن أول محطة وثقها كانت ألحداث يوم األرض 
العام 1976، حين كتب بخط يده مجرياتها، وجمع قصاصات من 

الصحف تحدثت عنها، ويومها كان في التاسعة عشرة.

خسارة
وتاب���ع: "إن المضحك والمبكي أنني فق���دت كثيرا من وثائقي 
وما س���اعدني زمالء وأصدقاء على جمعه، فقد أخفيتها في مدخل 
الطابون خش���ية أن تقع في يد االحتالل ال���ذي كان يقتحم بيتنا 
بحث���ا عن أخي الراحل صالح، ولم أخبر أمي بأمرها، إلى أن اعتقلت 
ألول م���رة العام 1989، وحين خرجت، رح���ت أبحث عن أوراقي، فلم 
أجدها، فذهبت إلى والدتي التي قالت مبتسمة إنها استخدمتها 
كوق���ود للطاب���ون، وخافت من أن يه���دم االحتالل بيتنا بس���بب 

البيانات وصور الشهداء والجرائد، فتحسرت على فقدها".
وخس���ر الراوي، الكثير من البيانات األصلية للقيادة الوطنية 
الموحدة، وقصاصات من الصحف من أبرزها "الش���عب" و"الفجر" 
و"االتح���اد"، ومجلة "البيادر السياس���ي"، وكت���ب كان يالحقها 
االحتالل ك�"الضحية تعترف"، و"فلس���طيني ب���ال هوية"، و"خط 

المواجهة"، وغيرها.
وتابع أبو دواس، "تغير المفه����وم الوطني بين واقع االنتفاضة، 
وم����ا هو عليه الحال اليوم، فااللتزام الش����عبي بالقرار الوطني كان 
متينا، وكان للن����داءات التي تلقى في الش����وارع وقع خاص، وقوة 
قرارات تستطيع توجيه البلد بأكملها، وتسير أمورها، وسبب ذلك 

الحالة النضالية السائدة، والوحدة والتالحم، والعمل الجماعي".
وعبر عن اعتقاده أن وسائل التواصل االجتماعي لو كانت متوفرة 
خالل االنتفاضة، لما اس���تطاعت فعل ش���يء، ألن "الفيس���بوك"، 
"كذبة كبيرة"، وبوس���ع من يحتسي القهوة، أو يجلس تحت جهاز 
تكييف أن يكتب ما يريد من بيانات، بينما كان التش���اور إلعداد 
وتوزي���ع البيانات وطباعاتها عمال خطيرا يعرض صاحبه لالعتقال 
والقت���ل، ولم يكن التداول بالبيانات أمرا وهميا، أو متاحا ألي أحد 

لصياغت���ه، بعكس البيانات االفتراضية اليوم، والتي ال تخرج إلى 
الميدان أو تتحول إلى فعل أو تملك قوة.

بيانات
واس���تعاد أب���و دواس: "كان الناس يتس���ابقون للحصول على 
ن���داءات االنتفاضة، والتي كانت توزع ف���ي جوف الليل، وكانت 
مجهولة المصدر وطريقة النقل، وأذكر أن شوارع طوباس كانت 
تخلو من البيان���ات مع أول بزوغ للفجر، وكانت الفصائل الوطنية 
كلها تس���هم في توزيعها، ويعاد إلقاء أبرز الفعاليات، وخاصة 
الدعوة إل���ى اإلضراب التجاري عبر مكبرات الصوت والمس���اجد، 

إضافة إلى الحرص على رقم البيان".
وأردف: "كان للبيان رقم )6( قص���ة مختلفة، وانتظرناه بفارغ 
الصبر ألضيفه إلى أرش���يفي ألنه حمل التحدي لما يسمى قائد 
المنطقة الوس���طى في جيش االحتالل، عمران متس���ناع، والذي 
راهن على أن القيادة الموحدة لن تستطيع إصدار البيان التالي، 
بعد الوصول إلى مطبعة في أبو ديس اتهمت بطباعة البيانات".

وق����ال: "لم تك����ن هوية القي����ادة الموح����دة التي ش����اع اختصارها 
)ق.و.م( معلومة لنا، وكان الفضول كبيرا لمعرفة آلية توزيعها، ولجنة  ب�

صياغتها، وطرق نقلها وإيصالها للمناطق كافة في وقت متزامن".
وبحس���ب الراوي، فإنه عرف الحقا طريق���ة التمويه في توزيع 
البيانات والتي كانت تتم بمساعدة فتية، وباستخدام مركبات، 
وإش���ارات بسيطة كرمي سيجارة على األرض في مكان ما للداللة 

على أمان المنطقة".
ومما ُيقرأ من البيان رقم )1(: "على جميع قطاعات شعبنا البطل 
في كل مكان، االلتزام بالدعوة إلى اإلضراب العام والش���امل من 
تاري���خ 1988/1/11، ولغاية مس���اء األربعاء 1988/1/13، يش���مل 
اإلضراب كافة المرافق التجارية العامة والخاصة، وقطاع العمال، 
والمواصالت، وسيكون شعار اإلضراب فليسقط االحتالل عاشت 

فلسطين حرة عربية".

وجع
ومما ال يسقط من ذاكرة أبو دواس ووثائقه وتدويناته، اجتماع 
نساء طوباس على تخليص الشاب جهاد مساعيد من قبضة جنود 
االحتالل، وإفش���الهن لخطط اقتحام المنازل ومس���اعدتهن في 
توفير طرق آمنة بين البيوت، وحكاية الشهيدة رشيقة دراغمة 
التي حمت بجس���دها الشبان من رصاص االحتالل، وقصة الشاب 
عمار عبد الرازق الذي أخبر أهالي الحي أنه س���يرتقي ش���هيدا 
بعد صالة الجمعة، وأعد نفس���ه واغتس���ل قبل الصالة. وحكاية 
الشهيد حكمت دراغمة، الشاب العائد من إجازته الدراسية في 
رومانيا، والذي قتله جنود االحت���الل وألقوه بين حقول الزيتون 
وسمعهم المتوجهون إلى العمل يتحدثون بالعبرية عن شهيد 

في بلدهم، ولم يصل المواطنون له إال بعد ساعات من البحث.
وقال أبو دواس: "تس���كنني قصة الش���هيدين باس���م ونازك 
صوافطة، حين قتلهما القن���اص ذاته في حارتنا يوم 21 كانون 

األول 1987، بفارق وقت قصير".
درس أب���و دواس في طوباس للصف الخام���س، ثم انتقل إلى 
جمعية المش���روع اإلنشائي العربي في أريحا، بعدها تعلم فني 
طباعة في دار األيتام الصناعية بالقدس، وعمل في الس���عودية 
واألردن خمس سنوات، وحصل قبل ذلك على "المترك" اإلعدادي، 
وعاد إلى دراس���ة الثانوية العامة بعد انقط���اع 13 عاما، وانضم 
للدراسة الجامعية عقب عشرين س���نة، لكنه لم يكمل، وانتقل 
إل���ى األمن الوطني، والتحق بالعم���ل اإلداري في جامعة القدس 
المفتوحة منذ العام 2004، وهو اليوم أمين س���ر جمعية الهالل 
األحم���ر، وأمين صن���دوق لجنة الزكاة، ورئي���س جمعية طوباس 

التعاونية للثروة الحيوانية، وناشط مجتمعي.

توثيق
بدوره، أشار منسق وزارة اإلعالم في طوباس واألغوار الشمالية، 
عبد الباس���ط خلف، إل���ى أن الوزارة تعكف على إنتاج سلس���لة 
ومضات مرئية لمناسبة الس���نوية الخمسين للنكسة، من خالل 
س���رد حكايات ألول الشهداء واألس���رى والجرحى، ولوصف أول 
قصف لش���احنة كانت تقل نازحين إل���ى األردن، ولرصد تدمير 

تجمعات الحمة والدير والساكوت في حزيران 1967.

أبو دواس يتحدث للحلقة.

بلدية رام الله تدشن شارع 
المفكر الراحل تيسير العاروري

رام الله � "األيام": دش���نت بلدية رام الله، أمس، ش���ارع باس���م المفك���ر واألكاديمي 
الفلسطيني الراحل تيسير العاروري، في حي الطيرة بمدينة رام الله.

وش���كرت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، بلدية رام الل���ه على دورها الريادي في 
تكريم الش���خصيات الوطنية، مش���يرة إلى أهمية تكريم وتقدير هذه الرموز الوطنية 

التي لم تدخر أي جهد لدعم فلسطين.
من جهته، أكد رئيس بلدية رام الله، سامح عبد المجيد، أن فقدان شخصية كشخصية 
الدكتور تيسير العاروري هي خسارة كبيرة للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الراحل 
ترك خلفه إرثًا "نعتز به وتس���مية الش���ارع باس���مه هو تقدير ومحبة وتكريم للدكتور 

العاروري الذي اختبرناه عن قرب وسعدنا بمعرفته وحكمته في معالجة األمور".
وأضاف: تعتز بلدية رام الله بأنها مؤسس���ة خصها العاروري بوقته وجهده وملكات 
فكره التقدمي المتنور ومعرفته وثقافته الواس���عة خالل رئاس���ته للجنة التس���مية 
والترقيم منذ 2005، التي وضعت نهج وأس���س تسمية شوارع وميادين مدينة رام الله 
تلك التي تعك���س خصوصية المدينة وروحها، وتعدديته���ا، وانفتاحها على العالم، 

وتقبلها لالختالف والحوار.
من جهته، نقل فارس عاروري خالل كلمته عن عائلة المرحوم، شكر العائلة على هذا 
االفتتاح الذي يدل تقدير وفخر الش���عب الفلسطيني برموزه وشخصياته، الذين بذلوا 
جهدًا وبصمة في خدمة المجتمع، مش���يرًا إلى أن اختيار موقع الشارع يمتاز بتقاطعه 

مع رفاق دربه وأصدقائه د. جابي برامكي، والمناضل جورج حبش.
بدوره، أشار مضر قس���يس في كلمة أصدقاء المرحوم، إلى أن مدينة رام الله تعيش 

صراعًا يوميًا جمياًل يتمثل في تقبلها للكل الفلسطيني واحترام الجميع.

نظمتها جامعتا القدس المفتوحة وبيرزيت 

ورشة تناقش إدماج مؤسسات المجتمع 
المحلي في البحوث بمؤسسات التعليم العالي

رام الل���ه - "األي���ام": نظم���ت جامعتا 
القدس المفتوحة وبيرزيت، أمس، ورشة 
عم���ل حول إدم���اج مؤسس���ات المجتمع 
المحلي في البحوث اإلدارية واالقتصادية 
بمؤسسات التعليم العالي، ضمن مشروع 
بن���اء ق���درات مراك���ز البح���وث اإلدارية 
التعليم  مؤسس���ات  ف���ي  واالقتصادية 
العالي، الممول من برنامج )إيراسموس+( 
المدع���وم من االتحاد األوروبي، وذلك في 

حرم جامعة بيرزيت.
وحض���ر الورش���ة عدد من مؤسس���ات 
المجتمع المحلي والقطاع الخاص، وممثل 
برنام���ج )إيراس���موس+( في فلس���طين 
د. نض���ال الجيوس���ي، وممث���ل الهيئة 
الوطنية لالعتماد والجودة في مؤسسات 
التعليم العالي م. إياد أبو س���مرة نيابة 
ع���ن رئيس الهيئ���ة د. محمد الس���بوع، 
والنائبان األكاديميان، وعميدا الكليتين، 
وعدد من الباحثين ف���ي العلوم اإلدارية 

واالقتصادية في الجامعتين.
وافتتح الورش���ة نائ���ب رئيس جامعة 
بيرزيت للش���ؤون األكاديمي���ة د. هنري 
جقم���ان، ونائب رئي���س جامعة القدس 
المفتوحة للش���ؤون األكاديمية د. سمير 
النجدي، وممثل مكتب )إيراسموس( في 

فلسطين د. نضال الجيوسي.
وقال جقمان: تس���عى جامعة بيرزيت 
للتركي���ز على الثال���وث المعرفي القائم 
على الجمع بين التعليم والبحث العلمي 
وخدم���ة المجتمع، من خ���الل دعم مراكز 
البح���وث التابعة للجامعة، مش���ددًا على 
استعداد الجامعة للتعاون مع الجامعات 
الش���قيقة إلعداد أبحاث من ش���أنها أن 
تس���هم في ربط الجامعات بسوق العمل 
للخروج بتوصيات  بش���كل أفضل، داعيًا 
تس���هم في دع���م البح���ث العلمي في 

فلسطين، وتطبيقها على أرض الواقع.
م���ن جهته، ق���ال النج���دي: إن اهتمام 
"الق���دس المفتوحة" بواق���ع التنمية في 
المجتمع ل���م يعد يقتصر عل���ى التربية 
والتعليم، إنما يمتد ليش���مل المش���اركة 
في حل كثير من مشكالت المجتمع الذي 
تعيش ف���ي كنف���ه الجامعات وتس���اير 
آماله وطموحاته، وأش���ار إلى أن "القدس 
المفتوحة" تنبهت لضرورة إنش���اء مراكز 
متخصص���ة للبحوث العلمي���ة، منبهًا إلى 
افتت���اح 4 مراكز للبحوث العلمية، بعضها 
يمارس عمله منذ فترة واآلخر قيد اإلنشاء.

المفتوح���ة"  "الق���دس  أن  وبّي���ن 
تصدر 5 مج���الت علمي���ة محكمة، وهي 
مصنف���ة عالمي���ًا وحاصل���ة عل���ى الرقم 
المعياري الدولي )ISSN( للنش���ر الورقي 

واإللكترون���ي، وواح���دة منه���ا حاصل���ة 
العربي، وتس���تقبل  التأثير  على معامل 
المجالت ما معدله 364 بحثًا، وما نس���بته 
62% منه���ا م���ن دول عربي���ة وأجنبي���ة 

ومنظمات دولية.
وأض���اف: تنش���ر الجامع���ة س���نويًا ما 
معدله 25 كتابًا ومؤلفًا علميًا لباحثين من 
أعضاء هيئة التدري���س فيها، كما تدعم 
12 مش���روعًا بحثيًا بمع���دل 5 آالف دينار 
لكل مشروع بحثي من الجامعة وخارجها، 
إضافة إلى تنظيم 35 ندوة علمية وورشة 
عمل ش���هريًا، و5 مؤتمرات علمية محكمة 

سنويًا، منها مؤتمرات دولية.
ولف���ت إل���ى أن "الق���دس المفتوحة" 
تحص���د س���نويًا العدي���د م���ن الجوائز 
العلمي���ة والبحثية على الصعد العالمية 
والعربي���ة والمحلية، مش���يرًا إلى فوزها 
بجائزة "س���قراط" الدولي���ة للعام 2017م 
كأفض���ل جامع���ة رائ���دة ف���ي العل���وم 
والتربية، وفوز رئيس���ها د. يونس عمرو 

بأفضل مدير أدار جامعته بالمنطقة.
ب���دوره، تح���دث الجيوس���ي ع���ن برنامج 
للجامع���ات  وأهميت���ه  )إيراس���موس( 
الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه يسعى لتوطيد 
أواص���ر التعاون ف���ي المج���ال البحثي بين 
الجامعات الفلس���طينية، وبي���ن الجامعات 

الفلسطينية ونظيراتها األوروبية.
وطال���ب الجامع���ات بتوليد أف���كار من 
ش���أنها أن تع���ود بالنفع عل���ى المجتمع، 
مش���يرًا إلى أن البرنامج نجح في تأسيس 
7 برامج ماجستير جديدة استحدثت في 
مواضيع  بينها  الفلس���طينية،  الجامعات 
نوعية، الفتًا إل���ى أن البرنامج ابتعث 850 
طالبًا وطالبة لدراسة فصل دراسي أو أكثر 
في الجامع���ات األوروبي���ة، لكنه عجز عن 

إرسال 450 طالبًا من غزة نتيجة الحصار.
وقال: تكمن أهمية مشروع بناء قدرات 
واالقتصادية  اإلداري���ة  البح���وث  مراكز 
ف���ي مؤسس���ات التعلي���م العال���ي في 
كونه الوحيد ال���ذي يهتم بمجال اإلدارة 
والبحوث معًا من بين 51 مشروعًا تنفذها 

البعثة األوروبية في فلسطين.
أما أبو سمرة فأكد دعم الهيئة الوطنية 
لالعتماد والجودة لمراكز البحوث اإلدارية 
واالقتصادية كش���ريك غير مباشر، مبينًا 
أهميتها في دعم البحث العلمي في هذا 

المجال في فلسطين.
وعق���ب الجلس���ة االفتتاحي���ة، نظمت 
جلس���ات علمي���ة ع���دة ق���دم خالله���ا 
المش���روع والخط���ط اإلس���تراتيجية في 
مراكز البح���وث اإلداري���ة واالقتصادية، 
وترأس الجلس���ة األولى د. طالل شهوان 

متحدثون في الورشة.

عميد كلية الدراس���ات العليا في جامعة 
بيرزيت، اس���تعرض خاللها د. م. يوسف 
الصباح، منس���ق المش���روع ف���ي جامعة 
م العمل في  الق���دس المفتوح���ة، تق���دُّ
مشروع بناء قدرات مركز البحوث اإلدارية 
واالقتصادية في الجامعة. فيما تحدث د. 
ذياب جرار من جامعة القدس المفتوحة 
عن الخطة اإلس���تراتيجية لمركز البحوث 
اإلدارية واالقتصادي���ة في الجامعة، ثم 
استعرض عمر عمران منسق المشروع في 
م العمل في مش���روع  جامعة بيرزيت تقدُّ
بناء ق���درات مركز البح���وث االقتصادية 
واإلداري���ة في جامع���ة بيرزيت، وتحدث 
د. س���هيل س���لطان من جامعة بيرزيت 
عن الخطة اإلس���تراتيجية لمركز البحوث 

اإلدارية في الجامعة.
وعق���دت جلس���ة ترأس���ها د. أنط���ون 
س���بيال من جامعة بيرزيت، وكان مقررها 
د. عبد الرحم���ن أحمد من جامعة القدس 
المفتوح���ة، ناقش خالله���ا المتحدثون 
توجه���ات البح���ث العلمي ف���ي اإلدارة 
واهتمام���ات  وأولويات���ه،  واالقتص���اد 

المجموعات البحثية.
ث���م عقدت جلس���ة ترأس���ها د. ذياب 
جرار م���ن جامع���ة الق���دس المفتوحة، 
وكان مقرره���ا د. س���هيل س���لطان م���ن 
جامع���ة بيرزيت، ناقش���ت تطوير الخطة 
اإلدارية  البحوث  لمراكز  اإلس���تراتيجية 

واالقتصادية.
وت���رأس د. حس���ني ع���وض الجلس���ة 
الختامي���ة التي عرضت فيها التوصيات، 
وتحدثت فيها د. غري���س خوري عميدة 
كلي���ة األعم���ال واالقتصاد ف���ي جامعة 
بيرزيت، ود. يوس���ف أبو فارة عميد كلية 
العلوم اإلدارية واالقتصادية في جامعة 
الق���دس المفتوح���ة، لخص���ا فيها أهم 

التوصيات التي خرجت بها الورشة.
وخرجت الورش���ة بعدد م���ن التوصيات 
كان أبرزه���ا ض���رورة وضع خط���ة واضحة 
الستدامة مش���روع مراكز البحوث اإلدارية 
واالقتصادي���ة، بحيث يش���ارك في عملية 
توفير التمويل كل م���ن الحكومة والقطاع 
الش���راكة  وتعزيز  والجامع���ات،  الخ���اص 
م���ع القطاع الخ���اص من خالل الدراس���ات 
والبح���وث التي تدرس احتياجات أس���واق 
العمل، وتسهم في بناء المناهج الدراسية 
الدراس���ية  المقررات  وتعديل  الجدي���دة، 
وتدعيمها بالجوان���ب العملية التي تكفل 
مواءمة مخرجات توصيات التعليم العالي 

مع االحتياجات الفعلية ألسواق العمل.
البحوث  المش���اركون مراك���ز  وطال���ب 
اإلداري���ة واالقتصادية باالهتمام بإجراء 
دورية  إس���تراتيجي  تحلي���ل  عملي���ات 
)SWOT( لبيئة القطاع���ات االقتصادية 
الفلس���طينية، ووض���ع المقترحات التي 
تحسن واقع القطاعات، وتعزيز الشراكات 
البحثية بين الجامعات الفلسطينية في 
مجال البحوث اإلدارية واالقتصادية، وأنه 
يمكن تحقيق ذلك بأساليب متنوعة مثل 
إصدار مجالت علمية محكمة مش���تركة، 

وبناء مجموعات بحثية مشتركة.

رام الله: تكريم المعلمين 
الفائزين بجائزة العبسي للتمّيز

رام الل���ه - "األي���ام": أعلن وزي���ر التربية والتعلي���م العالي د. صب���ري صيدم، أمس، 
المعلمين المتميزين الفائزين بجائزة الدكتور أحمد العبس���ي، على مس���توى مدارس 

رام الله والبيرة.
جاء ذلك خالل حفل نظمته مديرية تربية رام الله والبيرة، في قاعة مدرسة اإلنجيلية 
األس���قفية العربية، بحضور المتبرع بالجائزة أحمد العبسي، ورئيس ديوان الموظفين 
العام موس���ى أبو زيد، ووكيل وزارة التربية د. بصري صالح، ووكيل وزارة الداخلية اللواء 
محمد منصور، ومفوض التوجيه السياس���ي ف���ي المحافظة ناصر نمر، وأمين عام اتحاد 
المعلمين س���ائد ارزيقات، ومدير عام العالقات الدولية والعامة نديم س���امي، ومدير 
عام اإلش���راف د. شهناز الفار، ومدير التربية باسم عريقات، وغيرهم من ممثلي األسرة 

التربوية والمؤسسات الرسمية واألهلية والشركاء.
وش���دد صيدم على ضرورة تعميم هذه النماذج المش���رفة التي تجسد عمق اإلخالص 
واالنتماء للتعليم، معربًا عن تقديره للمتبرع بالجائزة الدكتور أحمد العبس���ي، ودعا إلى 
تعزيز الشراكات التي من شأنها تحفيز روح التميز واإلبداع على مستوى مدارس الوطن.                        
وقال: هذا االحتفاء بالمعلمين الفائزين ومدارس���هم يجس���د الي���وم معنى االلتزام 

بمواصلة العمل الدؤوب من أجل االنتصار للتعليم في كافة المواقع.
من جهته، أكد العبسي مواصلة دعم التعليم وتشجيع الطلبة من أجل اإلبداع والتميز، 
وإكس���ابهم مهارات نوعية والتركيز على المعلمين ورفدهم بالخب���رات، وحيا الفائزين 

بالجائزة، مشيرًا إلى رغبته في ديمومة تقديم الدعم لتنظيم هذه المسابقة سنويًا.
بدوره، أش���اد عريقات بالقائمين على الجائزة التي برهنت على الوفاء األصيل للقطاع 
التعليم���ي، الفت���ًا إلى أن الجائزة تتضمن 10 آالف دوالر س���توزع عل���ى 5 مدارس على 

مستوى المحافظة.                        
وفي كلمة لجنة التحكيم أشار د. محمد الطيطي إلى المعايير والمنهجية التي اتبعتها 

اللجنة الختيار المعلمين الفائزين، والتي ارتكزت على أسس ومعايير مهنية وواضحة.
وفي ختام االحتفال تم اإلعالن عن المعلمي���ن الفائزين بالجائزة وهم: المركز األول؛ 
س���ماح محمود ش���هاب من مدرس���ة بنات رام الله الثانوية، المركز األول "مكرر" هناء 
يوس���ف عرار من مدرس���ة قراوة األساس���ية المختلطة، والثالث غادة جمال عطيوة من 
بيتونيا األساس���ية، والرابع ريما حميدان أبو عليا م���ن بنات المغير الثانوية، والخامس 

محمد فايز أبو سليم من مدرسة ذكور نعلين الثانوية.

لقاء في البيرة حول معايير 
ميسري تعليم الكبار

رام الله - "األيام": عقدت وزارة التربية والتعليم العالي، من خالل هيئة تطوير مهنة 
التعلي���م واإلدارة العامة للتعلي���م العام، في مقر المعهد الوطن���ي للتدريب التربوي 

بالبيرة، أمس، لقاًء توعويًا حول معايير ميسري تعليم الكبار.
وأك���دت القائم بأعمال مدي���ر عام المعهد الوطن���ي د. ريما ضراغم���ة، أهمية هذه 
اللقاءات في نش���ر المعايير المهنية، وأنها طريقة نح���و مهننة التعليم، "خاصة أننا 
نتحدث عن الكبار وإن لم تس���عفهم مقاعد الدراس���ة النظامية فقد أس���عفهم األمل 

والحلم في أن يكونوا ولم يفتروا يومًا عن مواصلة التقدم".
من جهته، أش���ار منس���ق هيئة تطوير مهن���ة التعليم، حازم أبو ج���زر، إلى أن هذه 
المعايير تأتي انس���جامًا مع قانون التربية والتعليم الجديد، الذي صادق عليه الرئيس 
محمود عباس مؤخرًا، وأن الهيئة مستمرة في مهننة التعليم الكامل حتى الوصول إلى 
من���ح إجازة مزاولة مهنة التعليم، وأن هذه المعايي���ر هي إحدى خطوات وزارة التربية 

في هذا االتجاه.
ون، إلى اهتمام 

ّ
بدورها، لفتت رئيس قس���م التعليم غير النظام���ي غدير فن

وزارة التربي���ة بقطاع تعلي���م الكبار كأحد أهم برامج الخطة الخمس���ية، حيث 
عملت من خالل اإلدارة العامة للتعليم العام على تطوير القطاع بكل مكوناته، 
س���واء تطوير وتحديث مناهج تعليم الكبار أو التدريب للميس���رين أو إدخال 

التكنولوجيا.
���ون إل���ى أن لجن���ة إع���داد 

ّ
ونوه���ت فن

المعايير تش���كلت من هيئة تطوير مهنة 

التعليم ورؤس���اء أقسام التعليم العام في 

المديريات، ومشرفي وميسري تعليم كبار.


