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تنويه
ورد ف���ي جريدة األيام بتاريخ 2017/4/23 في إعالن صادر عن دائرة تس���جيل أراضي رام الله رقم 
الملف: 1222/ج/2017 خطأ في تاريخ الوكالة الدورية حيث نشر 2009/12/3 وهذا خطأ والصحيح 

2009/12/30 لذا اقتضى التنويه.

دولة فلسطين 
السلطة القضائية

دائرة تنفيذ بيت لحم
رقم التنفيذ: 2016/4022 
التاريخ: 2017/4/9

تبليغ إخطار تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية بيت لحم في 
القضية التنفيذية رقم 2016/4022 بواسطة النشر

إلى المحكوم عليه: عالء فريد محمد مش���اقي رام الله � مقابل صال���ة الجمزاوي بيتونيا ومجهول 
مكان اإلقامة حاليًا.

أعلمك أن المحكوم له طارق س���امي محمد العبيات من بيت لحم قد طرح للتنفيذ شيك مسحوب 
على بنك فلسطين مستحق األداء وموقع من قبلك حسب األصول بقيمة 2000 شيكل.

س���جلت في القضية التنفيذية رقم 2016/4022 بتاري���خ 2016/12/20 لذا يتوجب عليك وفي 
غضون أس���بوعين من تاريخ نش���ر هذا التبليغ الحضور إلى دائرة تنفيذ بي���ت لحم ودفع المبلغ 
المطالب به المذكور أعاله و/أو االطالع على القضية، وبعكس ذلك س���وف تتخذ بحقك اإلجراءات 

الالزمة قانونًا.
مأمور تنفيذ محكمة بداية بيت لحم
معتصم عمرو

دولة فلسطين

سلطة األراضي

رقم المعاملة: 2017/3475
التاريخ: 2017/5/14

دائرة تسجيل أراضي جنين
إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين

يعل���ن إلط���الع العموم بأنه تقدم إلى ه���ذه الدائرة عبد الله وليد ذيب عيس���ة بصفته الوكيل 
بموج���ب الوكالة الخاصة رقم )428/2016/8902( الصادرة ع���ن عدل جنين بتاريخ 2016/9/18 
والخاص���ة رقم )428/2016/8352( الصادرة عن عدل جني���ن بتاريخ 2016/8/28 وذلك لتقديم 

معاملة بيع رقم )2017/3475( على قطعة األرض رقم )40( من الحوض )5( من أراضي صانور.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عش���رة أيام من 

تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: عبد الله وليد ذيب عيسه

اسم الموكل “المالك”: محمود+جهاد+فاطمة+مجاهد أبناء يوسف عبد الرحمن العيسة
مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

دولة فلسطين
السلطة القضائية

الرقم: 2017/403
التاريخ: 2017/5/10

مذكرة دعوى
صادرة عن محكمة بداية نابلس بالقضية الحقوقية رقم 2017/403

إلى المدعى عليه نادر عبد الكريم عبد الهادي ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
يقتض���ى حضورك إلى هذه المحكمة يوم 2017/5/30 الس���اعة الثامنة صباحًا للنظر في الدعوى 
الحقوقي���ة رقم 2017/403 التي أقامها عليك محمد حس���ين قاس���م حس���ين بواس���طة وكيلته 

المحامية سالم عبد الله � نابلس وموضوعها فك حجز.
ويمكن���ك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل الدع���وى وعماًل بالمادة 62 من قانون 
أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإنه يقتضى عليك تقديم الئحة جوابية 
خالل مدة خمس���ة عشر يومًا من تاريخ تبلغكم النش���ر وإذا لم تحضر أو ترسل وكياًل عنك تجري 

محاكمتك حضوريًا.
رئيس قلم حقوق محكمة بداية نابلس

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل اراضي رام الله
رقم الملف : 306/ج/2017
التاريخ: 2017/5/8

إعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي رام الله
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل اراضي رام الله السيد بدرية بشير محمد سعد 
وذل���ك بصفته وكيال خاصا بموج���ب الوكالة الخاصة رق���م 2016/24538 والمعطوفة على 

الوكالة الدورية رقم 2014/5451 الصادرة عن رام الله
وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 135 + 8 + 22 حوض رقم 5+6+7 من أراضي.

فم���ن له اعتراض على ذلك التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة أيام 
من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

"محم���د س���عيد" ابراهي���م علي الس���عد 
ومشهور وعبد الكريم وعبد الرحيم وغزالة 
أبناء باجس محمد س���عد، ومحمد ابراهيم 

علي سعد

بدرية بشير محمد سعد

دائرة تسجيل أراضي رام الله

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل اراضي رام الله
رقم الملف : 304/ج/2017
التاريخ: 2017/5/8

إعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي رام الله
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل اراضي رام الله السيد بدرية بشير محمد سعد 
وذل���ك بصفته وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رق���م 2016/24538 والمعطوفة على 

الوكالة الدورية رقم 2014/5449 الصادرة عن رام الله
وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 81+192 حوض رقم 5 من أراضي المزرعة الشرقية.

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

للقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

مشهور وعبد الكريم وعبد الرحيم وغزالة أبناء باجس 
محمد زبن ومحمد ابراهيم علي السعد

بدرية بشير محمد سعد

دائرة تسجيل أراضي رام الله

دولة فلسطين
سلطة األراضي

االدارة العامة لتسجيل االراضي
إعالن لتسجيل أموال غير منقولة

تسجياًل جديدًا صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام الله
بشأن معاملة التسجيل الجديدة رقم: 107/ق/2016

يعلن الطالع العموم أنه تقدم طلب إلى دائرة تسجيل أراضي رام الله لتسجيل المال غير 
المنقول المبينة أوصافه وحدوده ومس���احته بالجدول أدناه تسجياًل جديدًا وعلى كل من 
يدعي بحق التصرف أو المنفع���ة أو الملكية أو التعدي على حقوقه أن يتقدم باعتراضه 
الخطي إلى دائرة تسجيل أراضي رام الله خالل مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن في الصحف اليومية المحلية.
الجدول

1 - اس���م وعنوان طالب التسجيل:  س���مير جهاد محمد بني عودة من رافات حامل هوية 
رقم 901857656.

2 - اسم المدينة أو القرية: رافات.
3� أ– اسم موقع األرض حسب قيود المالية: خلة علوان 

ب � اسم موقع األرض حسب قيود التسوية غير النهائية:
ج� نوع األرض: ميري.

4� رقم الحوض: 5 رقم القطعة 25  بموجب قيود المالية.
د  5 – المساحة بموجب قيود المالية:  م2 

     2  0    
د  م2  6 – المساحة بموجب المخطط: 
4  618    

7� الحصص المطلوب تسجيلها:  كامال
8–  الحدود بموجب المخطط: 

شمااًل: م م/130/+1994 م م/2005/280.
جنوبا: م م/1975/10 + م م/1975/101
شرقا: م م/130/+1994 م م/1975/101

غربًا: مجدي محمد جمعة قنديل + م م 280 + 5
9� كيفي���ة األيلولة لطالب التس���جيل: بطريق الش���راء بموجب: 1. الوكال���ة الدورية رقم 
2016/7796 ع���دل رام الله بتاري���خ 2016/4/14، والمعطوفة عل���ى الوكالة الدورية رقم 
2016/7764 ع���دل رام الله بتاريخ 2016/4/14، والمعطوف���ة على حجة إذن بيع حصص 
قاصرين رقم 97/59/53 بتاريخ 2016/4/12، والمعطوفة على حجة وصاية رقم 26/161/4 
بتاريخ 2010/12/20، الصادرة عن المحكمة الش���رعية في الرام 2. وكذلك بموجب الوكالة 
الدورية رق���م 2015/23995 عدل رام الله بتاري���خ 2015/12/9، والمعطوفة على الوكالة 
الدوري���ة رقم 2015/23965 عدل رام الله بتاري���خ 2015/12/9، والمعطوفة على الوكاالت 
العام���ة أرقام: 2011/13174 ع���دل رام الله بتاري���خ 2011/8/7 - و2011/4326 عدل رام 
الله بتاري���خ 2011/3/17 � و2011/4096 عدل رام الله بتاريخ 2011/3/17 - 2011/4136 
ع���دل رام الل���ه بتاري���خ 2011/3/17 - و2011/4099 عدل رام الله بتاري���خ 2011/3/17، 
وجميعهم معطوفات على حجة التخارج رقم 4/136/11 الصادرة عن المحكمة الش���رعية 

في 2012/5/6.

اسم الوكيلاسم الموكل

س���هى وقمر ونهيل ورينا أبناء أحمد عبد الجابر 
ضيف الله

مجيد احمد عبد الجابر ضيف الله

بشار ورشا أبناء نائل سعد الله عبد الجابر ضيف 
الله

الم���أذون له���ا بالوصاية وفاء مع���روف أحمد 
ضيف الله، ثائر خضر أحمد بني عودة

عديلة خلي���ل المعروفة ب� )عديلة عيس���ى عبد 
الجابر ضيف الله(

تامر عبد الجابر عيسى ضيف الله

مأمور تسجيل أراضي رام الله والبيرة

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة استئناف رام الله
تاريخ التحرير: 2017/5/10

مذكرة دعوى مستأنف عليه بالنشر
صادرة عن محكمة استئناف رام الله في الدعوى رقم 2017/88 استئناف حقوق

إلى المس���تأنف عليهم:1. محمود محمد محمود الحوي���ح/ رام الله 2. زكريا محمد محمود الحويح/ 
رام الله 3. محمد احمد محمد الحويح/ رام الله 4. مريم محمد محمود زيادة/ رام الله 5. جمال احمد 
محمد الحويح/ رام الله 6. وليد احمد محمد الحويح/ رام الله 7. اشرف احمد محمد الحويح/ رام الله 
8. ساندي احمد محمد الحويح/ رام الله 9. نوال جمعة حسين زيادة/ رام الله 10. ناصر زكريا محمد 

زيادة/ رام الله 11. زيادة زكريا محمد زيادة/ رام الله.
يقتضى حضوركم إلى محكمة اس���تئناف رام الله يوم األربعاء 2017/6/21، الس���اعة 9:00 للنظر 
في دعوى اس���تئناف حقوق رق���م 2017/88 والتي أقامها عليكم المس���تأنف/ين وديعة محمد 
محمود زيادة/ رام الله بواس���طة المحامي/ ين س���ميح محمد موسى عبد الصمد/ رام الله وموضوع 
االستئناف الطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى رقم 2014/943 والقاضي 

ب� ..... تقرر المحكمة رد الدعوى.
ويج���وز لكم تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغكم بالنش���ر بإحدى 
الصح���ف المحلية عماًل بالم���ادة )212( من قانون أصول المحاكم���ات المدنية والتجارية رقم )2( 

لسنة 2001.
وإذا لم تحضروا أو ترسلوا وكياًل عنكم سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.

رئيس قلم محكمة استئناف رام الله

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي الخليل

الرقم: 68/ق/2017
التاريخ: 2017/4/12

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

بشأن معاملة التسجيل الجديدة رقم: 2017/68
يعلن إلطالع العموم أنه تقدم طلب إلى دائرة تس���جيل أراضي الخليل، لتسجيل المال غير 
المنقول المبينة أوصافه وحدوده ومس���احته بالجدول أدناه تس���جياًل جديدًا، وعلى كل َمن 
يّدع���ي بحق التص���رف أو المنفعة أو الملكية أو التعدي عل���ى حقوقه، أن يتقدم باعتراضه 
الخطي إلى مدير تس���جيل أراضي الخليل خالل مدة خمس���ة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن في الصحف اليومية المحلية.
الجدول

1 - اسم وعنوان طالب التسجيل: خزينة أموال دولة فلسطين
2 - اسم المدينة أو القرية: ترقوميا.

ب- نوع األرض: ميري 3 - أ- اسم موقع األرض: خلة عامر  
4 � رقم الحوض: 12 طبيعي رقم القطعة: 15 

دونم : متر مربع  5� المساحة بموجب قيود المالية 
دونم متر مربع   6 -  المساحة بموجب المخطط: 

  74  833    
حصة من  حصة  7 - الحصص المطلوب تسجيلها:   

كاماًل كامالً     
8 - الحدود بموجب المخطط:

* ش���مااًل: محمد أحمد محمود طنينة ويوس���ف احمد محمود طنينة وحلوة بنت محمد عبد 
العزيز غريب وورثة عبد العزيز محمد عبد العزيز غريب وورثة حسن محمد عبد العزيز غريب 

ومحمد جابر محمد.
* جنوبًا: دائرة األوقاف العامة والشؤون اإلسالمية

* شرقًا: محمد محمود موسى الطرده وإخوانه عبد الله وعيسى محمود موسى الطرده ومحمد 
سالم محمد المرقطن

* غربًا: ورثة علي حسن محمد المصري وعزيزة بنت محمد عبد الهادي المرقطن ومحمد احمد 
نعمان الفطافطة واس���ليم محمد طه نعمان واحمد محمد طه نعمان وموس���ى احمد خليل 
الفطافطة وورثة عبد اللطيف عواد احمد الفطافطة وورثة علي محمد حماد الفطافطة وورثة 
مرش���د محمود حماد الفطافطة وعبد الخالق اس���ماعيل حماد الفطافطة وورثة محمد سالم 
محم���د الفطافطة وورثة عبد الحميد محمد حس���ن الفطافطة وعبد الرحمن س���الم المصري 

واحميدان حسن سالمة المرقطن وحسين حسن سالمة المرقطن
9 -  وكيفية األيلولة لطالبي التسجيل: : التصرف الهادئ.

تحريرًا في: 2017/4/20
مدير تسجيل أراضي الخليل

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية جنين
التاريخ: 2017/5

إخطار عدلي صادر عن كاتب العدل في جنين والذي يحمل الرقم 431/2017/2704 
الصادر بتاريخ 2017/3/15

بناء على قرار س���عادة رئيس محكمة بداية جنين والصادر بتاريخ 2017/5/11 والمتضمن تبليغ 
إخطار عدلي للمخطر اليه وفقًا لنص المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

المخطر: خالد عارف حس���ن خزيمية � قباطية � هوي���ة رقم 940362932 وكياله المحاميان محمد 
شقيقات و/أو عالء سمار

المخطر اليه: طارق احمد اسعد خمايسة/ جنين � الحارة الشرقية هوية رقم 997847462
حيث إنك أيها المخطر اليه قد س���حبت لصالح المخطر الش���يك ال���ذي يحمل الرقم 30000142 
والمس���تحق االداء بتاريخ 2017/3/5 والبالغ قيمته 5000 دينار اردني خمسة االف دينار اردني 
والمسحوب على بنك الرفاه/ فرع جنين وقد عرض هذا الشيك على البنك المسحوب عليه غير انه 
اعي���د بدون صرف وذلك لعدم كفاية الرصيد، وعليه فإنني أخطرك بضرورة مراجعتي لدفع قيمة 
هذا الشيك خالل مدة 15 خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغك هذا اإلخطار واال سأضطر آسفًا للجوء 
إلى المحاكم المختصة لتحصيل حقوق موكلي ما يس���تتبع ذلك تضمينكم الرسوم والمصاريف 
واتعاب المحاماة، وعليه فإنني أطلب من حضرة الس���يد كاتب عدل جنين المحترم تسجيل هذا 

االخطار العدلي حسب االصول وتبليغ المخطر اليه نسخة عنه.
المخطر: خالد عارف حس���ن خزيمية � قباطية � هوي���ة رقم 940362932 وكياله المحاميان محمد 
ش���قيقات و/أو عالء س���مار تعذر تبليغ المخطر اليه: طارق احمد اس���عد خمايسة/ جنين � الحارة 
الش���رقية هوية رقم 997847462 ومجهول محل اإلقامة حالي���ًا لذا اقتضى تبليغه هذا اإلخطار 

بالنشر.
كاتب عدل/ جنين
أمجد أبو مويس

جدارية في مدينة البيرة تضامنًا مع األســرى
البيرة - "األيام": ش���ارك العش���رات في رس���م جدارية 
في مركز البيرة الثقافي، تحم���ل عنوان "لو طّولت بيعلى 
جبينك"، تضامنًا مع األس���رى المضربي���ن عن الطعام في 
مت 

ّ
ظ

ُ
سجون االحتالل، وانتصارًا لقضيتهم العادلة، وقد ن

ه���ذه الجدارية بالش���راكة بين بلدية البي���رة، والجمعية 
الخيرية اإلس���المية، وهيئة شؤون األس���رى والمحررين، 

ومجموعة مسارات.
وأش���رف على تنفيذ الجدارية الفنان التش���كيلي رائد 

قرعان، بالتعاون مع طالب من المدرسة اإلسالمية الثانوية 
ش���رف عليه 

ُ
للبني���ن، و"ملتقى الفنان الموهوب"، الذي ت

الدائرة الثقافية في البلدية، بحضور العديد من مسؤولي 
المؤسسات الشريكة.

ذت جدارية تضامنية أخرى 
ّ
وكانت بلدية البيرة ق���د نف

األس���بوع الماضي في مدرس���ة بن���ات البي���رة الثانوية، 
بالتع���اون م���ع جمعية "متطوع���ون بال ح���دود"، والنادي 

البيئي التابع للمدرسة.

مشاركون في رسم الجدارية.

اللجنة األهلية للرقابة على االنتخابات 
ترصد مآخذ على سير العملية االنتخابية

رام الله - "األيام": كش���فت اللجنة األهلية للرقاب���ة على االنتخابات 
أن تقارير مراقبيها المنتشرين في معظم المحافظات ومراكز االقتراع 
رصدت ع���ددًا من الخروقات، التي تتعارض مع المعايير والممارس���ات 
الدولية الفضلى، اال انها وبحس���ب بيان صدر عنها أمس ال ترى - وعلى 
ضوء القوانين السارية - أن خروقات جدية قد أثرت على نزاهة العملية 

االنتخابية بشكل عام.
وأوضح���ت اللجن���ة في بيان صحاف���ي صدر عنها أمس، ان الش���عب 
الفلس���طيني أكد أنه قادر على ممارسة حقه الدستوري والقانوني في 
المش���اركة بالعملية االنتخابية للهيئات المحلية، واس���تطاع أن يثبت 
مج���ددا قدرته على تخط���ي الصعاب، وان يثبت س���عيه وإصراره على 
بناء الدولة الفلس���طينية الديمقراطية، دولة الحقوق والواجبات، دولة 

المساءلة والمشاركة في صناعة القرارات.
ودعت اللجنة جميع األطراف المس���ؤولة إل���ى تمكين المواطنين في 
قطاع غزة من المشاركة في االنتخابات االستكمالية التي ستجرى قريبا 

وفقا لألصول.  
وتمحورت الخروقات الجوهرية، بحسب البيان، حول دور األمن واإلعالم 
الرس���مي والدعاية االنتخابية وورقة االقتراع والحبر االنتخابي واإلطار 
القانوني إضافة إلى مستوى المهنية المتدني لعدد من موظفي لجان 

المراكز االنتخابية.
ففيم���ا يتعلق باألمن س���جل مراقبو اللجنة عش���رات الحاالت لدخول 
رجال األمن بأس���لحتهم إلى داخل مراكز االقتراع وبالتحديد أمام أبواب 

المحطات االنتخابية وبش���كل يتعارض مع إج���راءات لجنة االنتخابات، 
كما أن عناصر الش���رطة لم يقوموا بمنع الدعاية االنتخابية أمام  بعض 

مراكز االقتراع.
واض���اف البيان ان مراقبي اللجنة الحظوا مئ���ات الخروقات في مجال 
اس���تمرار الدعاية االنتخابية وبش���كل فاضح، حيث اس���تمرت الدعاية 
االنتخابية على ابواب المراكز االنتخابية وداخل أسوارها أيضا بل وعلى 
أبواب بعض المحطات االنتخابية أحيانا كما حصل في رام ألله ونابلس 
والخليل وبيت لحم وجنين وطوباس وسلفيت وطولكرم، حيث وزع ممثلو 
الكتل ومؤيدوهم النش���رات والبروشورات الدعائية وتم إرسال رسائل 
نصية عل���ى الموبايالت يوم الصمت االنتخابي وي���وم االنتخابات وفي 
بعض الحاالت تحركت سيارات بمكبرات صوت للترويج لقوائم معينة.

وتاب���ع البيان ان مراقبي اللجنة الحظوا ان هن���اك عددا من العاملين 
لدى لجن���ة االنتخاب���ات المركزية لي���س لديهم المعرف���ة بالقوانين 
واإلجراءات ولم يتلقوا التدريب المناس���ب والكافي، وبرز ضعف األداء 
واختالف طريقة التعامل مع نف���س القضايا ما بين مركز وآخر وأحيانا 
داخل المركز نفس���ه كما حصل  في رام الله ونابلس وجنين وبيت لحم 

وطولكرم.
وفيم���ا يتعلق بالحبر االنتخابي اش���ار البيان ال���ى ان مراقبي اللجنة 
الحظوا مئات الحاالت الذين تذمروا من الحبر االنتخابي وامتنع بعضهم 
ع���ن التصويت بس���بب الحبر وخاصة النس���اء والعاملي���ن داخل الخط 

األخضر.

"تربية بيت لحم" تفوز بالمركز 
األول في مسابقة "تكنوفيشن"

بيت لح���م – "األيام": حصدت مديرية التربية والتعلي���م بمحافظة بيت لحم، المركز 
األول في مس���ابقة "تكنوفيش���ن" التي نظمتها وزارة التربية والتعليم العالي، والتي 

تختص بتطوير مهارات الطلبة في مجال األجهزة الذكية لحل المشاكل المجتمعية. 
وحصلت مدرس���تا راهبات مار يوسف، وبنات العودة األساس���ية التابعتان لمديرية 
تربي���ة بيت لحم عل���ى المركز األول مكرر في مس���ابقة "التكنوفيش���ن" العالمية على 
مس���توى الوطن، كما حصلت مدرس���ة راهبات مار يوسف، من خالل مشاركتها بمشروع 

آخر في نفس المسابقة، على المركز السابع.
وهنأ مدير التربية، سامي مرّوة، المدرستين، معبرا عن فخره واعتزازه بجهود الهيئة 
اإلدارية والتدريسية والطالبات، التي توجت بهذه المشاريع المتميزة، ودعا الى تعميم 
هذه اإلبداعات التكنولوجية لتشمل جميع مدارس المحافظة، انسجاما مع إستراتيجية 

وزارة التربية الداعمة لإلبداعات التي تواكب التطورات التكنولوجية.
وكان وزي���ر التربية والتعلي���م العالي صبري صيدم كرم الم���دارس الفائزة في هذه 

المسابقة العالمية السنوية في احتفال نظمته الوزارة.

لجنة التواصل مع مؤسسات المجتمع 
المدني تناقش قضايا ذات اهتمام مشترك

رام الله – "األيام": عقدت لجنة التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني اجتماعها الثالث، 
أمس، في مقر وزارة العدل برام الله.

وحضر االجتماع الذي ترأس���ه وزير العدل علي أبو دياك، مستشار رئيس الوزراء اسطفان 
س���المة، ومدير عام الجمعيات في وزارة الداخلية عبد الناصر صيرفي، ومراقب الشركات في 
وزارة االقتصاد الوطني حاتم سرحان، ومدير عام وحدة المنظمات األهلية في مجلس الوزراء 
معن فريحات، ومدير الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان عمار الدويك، ومدير مؤسسة "الحق" 
ش���عوان جبارين، وممثل الهيئة الوطنية للمؤسسات األهلية باسم التميمي، ورئيس شبكة 
المنظمات األهلية الفلس���طينية منجد أبو حبش، ومدير مركز تطوير المؤسس���ات األهلية 

الفلسطينية غسان كسابرة.
وأكد أبو دياك أن اللجنة تعبر عن الش���راكة الحقيقية بين الحكومة ومؤسس���ات المجتمع 
المدن���ي، وهي إطار يتم من خالله حل العديد من القضايا، لذلك نعمل معًا للتكامل والعمل 
بكل مسؤولية الستكمال بناء دولة القانون والمؤسسات وتحديث التشريعات، مشيرا إلى أن 

أي قانون لن يتم تعديله إال بالتشاور مع الجميع.
وناق���ش المجتمعون عدة قضايا من بينه���ا رزمة اإلجراءات المتبعة م���ن وزارة الداخلية 
للرقاب���ة عل���ى المؤسس���ات والجمعيات األهلي���ة والخاص���ة، وموضوع التحوي���الت المالية 

للمؤسسات األهلية.

جمعية ومدرسة قلقيلية الخيرية 
للمكفوفين تكرم البلدية

قلقيلية – "األيام": التقى رئيس جمعية ومدرس���ة قلقيلية الخيرية للمكفوفين نعيم سويلم 
وأعضاء مجلس إدارتها وائل ياسين ومنال سرطاوي، رئيس بلدية قلقيلية طارق اعمير في مكتبه، 
امس، وبحثوا س���بل التعاون والبناء والنهوض بواقع المكفوفين ورعايتهم وتلبية احتياجاتهم، 
وتحس���ين الخدمات المقدمة للطلبة المكفوفين وضعاف البصر، تحقيقا للرس���الة السامية التي 

تحملها المؤسسة على عاتقها في إطار مسؤوليتها المجتمعية تجاه هذه الشريحة.
وثم���ن اعمير ال���دور الريادي التي تقوم ب���ه الجمعية والمدرس���ة تج���اه المكفوفين، مؤكدا 
عل���ى حرص البلدية لتقديم كل ما يمكن تجاه هذه المؤسس���ة والش���ريحة التي تعنى بها من 

المكفوفين وضعاف البصر.
واختت���م اللقاء بتكريم الجمعية والمدرس���ة لرئي���س البلدية طارق اعمي���ر، تقديرا لجهوده 
ودوره الري���ادي في خدمة الجمعية ومدرس���تها، وتعاونه المتواصل لتوفير كل ما يلزم وتقديم 

التسهيالت الالزمة لهم.

"القــدس المفتوحة" تختتم مشــروع "المراكز 
التعليميــة المتنقلــة" في المناطق المهمشــة

طوب���اس - "األي���ام": اختت���م مرك���ز 
المجتمع، في  المستمر وخدمة  التعليم 
جامعة القدس المفتوحة، أمس، مشروع 
لتحس���ين  المتنقلة  التعليمية  المراكز 
فرص التعليم في المناطق المهمش���ة، 
باحتفال أقيم بمحافظة طوباس واألغوار 

الشمالية.
وقال ممثل رئيس الوزراء، وزير التربية 
والتعليم العالي صب���ري صيدم: "نعمل 
متراصي���ن دعما لمس���يرة ش���عبنا في 
التعليم والحرية"، مس���تذكرا أنه حضر 
نش���اطين في "القدس المفتوحة" خالل 
أسبوعين، وهو سعيد بمشاركة الجامعة 

إنجازاتها ونجاحاتها.
العديد  ال���وزارة  افتتح���ت  وأض���اف: 
من الم���دارس، و"هي م���دارس التحدي 
واإلصرار، فالتحدي وظف للمناطق األقل 
حظا والمه���ددة من االحتالل مثل الخان 
األحم���ر والمنطار وغيره���ا"، مبينًا أنها 
س���تفتتح مدارس إضافية تحمل اس���م 

اإلصرار.
من جهته، هن���أ نائب رئيس المجلس 
األعلى لإلبداع والتميز، حس���ين األعرج، 
الجامعة على هذا اإلنجاز باسم المؤسس 
األول وصاحب الفكرة الذي أنشأ المجلس 
األعلى لإلب���داع والتميز، الرئيس محمود 
عباس، مش���يرا إلى إيم���ان الرئيس بأن 
المجلس هو حاجة للشعب الفلسطيني.

وقال األعرج: جامعة القدس المفتوحة 
وتكونه���ا  وتأسيس���ها  بفكرته���ا 
وعملها، هي حال���ة إبداع وتميز من قبل 
التحرير، وبالتال���ي كل برامجها  منظمة 
ومش���اريعها هي إبداعية وتتميز فيها 
على كافة الجامع���ات المقيمة و"لنا في 

ذلك أمثلة كثيرة".
بدوره، أوضح رئي���س الجامعة يونس 
عم���رو، أن مش���روع المراك���ز التعليمية 

المتحدثون في حفل االختتام.

المتنقل���ة لتحس���ين ف���رص التعلي���م 
بالمناطق المهمش���ة، ه���و أحد نجاحات 
"الق���دس المفتوح���ة"، وأح���د مس���اعي 
الجامعة لتوفير التعليم ألبناء الش���عب 
أماك���ن  مختل���ف  ف���ي  الفلس���طيني 

تواجدهم.
ولفت إلى أن "القدس المفتوحة" سارت 
بخط���ى حثيث���ة لالرتقاء بش���كل ثابت 
للوصول إلى مصاف الجامعات العالمية، 
وهي اليوم تعتبر في مصاف الجامعات 
الوطنية التي تسعى إلى رفعة التعليم 
ودعم���ه بمنت���ج مميز مخل���ص وصادق 

لخدمة وطنه وشعبه.
وأكد عم���رو أن الجامعة تدعم التعليم 
في المناطق المهمش���ة بمراكز متنقلة 
تعمل عل���ى أجهزة حديث���ة جدًا خاصة 
تدريب  ويج���ري  االفتراضي،  بالتعلي���م 
الخب���راء القادرين عل���ى تقديم التعليم 
للش���رائح المهمش���ة، متمنيًا للمشروع 
مزي���دا من النجاح، وأع���رب عن أمله ببناء 
ف���رع الجامعة قريبا ف���ي طوباس لخدمة 

أبناء هذه المحافظة.
أما نائب محافظ طوباس أحمد األسعد، 
فقال: "نحتفل اليوم بواحد من اإلنجازات 
لمحافظة طوباس، فمش���روع  المحقق���ة 
المراكز التعليمية المتنقلة يخدم أهلنا 
ومواطنين���ا في مناطق الصمود والتحدي 
في االغوار الش���مالية، الت���ي تعاني من 
االحت���الل، فهو مش���روع يعزز  إجراءات 
صمود مواطنينا ويع���د نقلة نوعية في 

تقديم الخدمات التربوية والتعليمية".
الق���دس  "جامع���ة  األس���عد:  وأض���اف 
المفتوح���ة هي جامعة الكل الفلس���طيني 
ونحن نعتز بإنجازاتها بالش���راكة مع وزارة 
التربي���ة والتعليم العال���ي"، مثمنا الدعم 
المقدم من المجتمع الدولي لهذا المشروع.
الجامعة لشؤون  وقال مس���اعد رئيس 
التكنولوجي���ا واإلنتاج، مدير المش���روع، 
إس���الم عمرو: "إن المش���روع الذي يجري 
اختتام���ه الي���وم ه���و ضمن المش���اريع 
التي يجري إنجازه���ا في مختلف مناطق 
الضفة الغربية، الهادفة لتوفير التعليم 

لمختلف أبناء شعبنا".
إل���ى أن المش���روع "يه���دف  واش���ار 
لتعزيز صمود أهلن���ا في المناطق قليلة 
الحظ بتوفير الخدم���ات وتفعيل العمل 
التطوع���ي، وإيجاد بيئ���ات حاضنة لهذا 
العمل، ما يقود بالضرورة لتحسين حياة 
المواطنين، ويخدم 19 تجمعا في األغوار، 
وعمل على مدار 11 ش���هرا وواجه العديد 
من المعيقات م���ن االحتالل فيما يتعلق 

بتأخير وصول المعدات".

وذك���ر أن المش���روع تضم���ن تدريب 
عدد م���ن المعلمين بالتع���اون مع وزارة 
التربي���ة، كما تضمن تفعي���ل لجنة بين 
القروية  والمجالس  والبلدي���ات  الجامعة 
والتجمعات المستهدفة، "وهو ما أعطى 
قيم���ة إضافي���ة، نج���ح م���ن خاللها في 
الحصول على جائزة عالمية، فهو مشروع 
يتميز بمستوى شراكة عالية ودعم كبير 
من المجتمع المحلي والمحافظات ووزارة 

التربية".
وقال إن "القدس المفتوحة"، وتحديدا 
فضائي���ة الق���دس التعليمي���ة، تول���ي 
اهتماما كبيرا للمواطني���ن في المناطق 
المهمش���ة، وأن الجامع���ة توفر مختلف 
المناطق  ألبن���اء  التعليمي���ة  الوس���ائل 

المهمشة.
ولف���ت مدير فرع طوباس، س���هيل أبو 
ميال���ة، إل���ى أن كل الهيئ���ات المحلية 
في محافظة طوباس س���اعدت في إنجاح 
المش���روع، وأن مواطن���ي طوب���اس ف���ي 
المناطق المهمش���ة هم المس���تفيدون 
منه، وأن فرع طوباس يطمح إلنجاز مبنى 

مملوك للفرع.
وبّين مدي���ر مركز التعليم المس���تمر 
الق���دس  بجامع���ة  المجتم���ع  وخدم���ة 
المفتوحة، محمود الحوامدة، الذي تولى 
عراف���ة الحف���ل، "إن المش���روع المختتم 
اليوم حصل على جائزة اتحاد الجامعات 
للتعلم مدى الحياة في بريطانيا ألفضل 
مش���روع تعليم���ي إبداع���ي"، وأض���اف: 
المشروع ينفذه مركز التعليم المستمر 
وخدم���ة المجتم���ع بالتعاون م���ع فرعي 
الجامعة في يطا وطوب���اس، بتمويل من 
برنام���ج تنمي���ة وصم���ود المجتمع في 
مناط���ق )ج( والق���دس الش���رقية، الذي 
تق���وده الحكومة ويدي���ره برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي، بتمويل من حكومات 

السويد والنمسا والنرويج.
وأوض���ح أن المش���روع يه���دف إل���ى 
تحسين فرص التعليم للفئات المهمشة 
في المناطق الفقيرة جنوب الضفة وفي 
األغوار من خالل شاحنتين؛ واحدة تعمل 
جن���وب الخلي���ل واألخ���رى ف���ي األغوار، 
وتضم كل شاحنة مختبر حاسوب مجهزًا 
بالكامل، وتتنقل في المناطق المهمشة 
لتوفير التعليم للمناط���ق التي ال توجد 

فيها بنية تحتية تكنولوجية.
وعرض منسق المش���روع في فرع يطا، 
خل���ف إدعي���س، تفاصيل عم���ل المركز 
التعليمي المتنقل للمناطق المهمش���ة 
جن���وب الضفة وف���ي األغوار الش���مالية 

وطوباس.


