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دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة: 2017/3574
التاريخ: 2017/5/18

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعل���ن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة منصور فتحي حمد قاللوة من الجديدة 
بصفته الوكيل بموجب الوكالة الدورية رقم )431/2017/1141( الصادرة عن عدل جنين 
بتاري���خ 2017/2/5 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم )2017/3574( على قطعة األرض رقم 

)46( من الحوض )6( من أراضي الجديدة.
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: منصور فتحي حمد قاللوة

اسم الموكل “المالك”: كاملة صالح حمد حاج محمد+عماد الدين+حمود أبناء علي عقاب 
الحاج محمد+فاطمة حسن محمود الحاج محمد+صقر+محمد+محمود+أحمد أبناء عقاب 

علي الحاج محمد   
عدد الحصص المباعة: حسب الدورية

مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة: 2017/3592
التاريخ: 2017/5/21

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة وليد خالد أحمد نزال من قباطية بصفته الوكيل 
بموجب الوكالة الدورية رقم س����جل )1632(ص)2016/19( الصادرة عن سفارة فلسطين في 
عمان بتاريخ 2016/8/8 بموجب الوكالة الدورية رقم س����جل )1603(ص)2016/31( الصادرة 
عن سفارة فلسطين في عمان بتاريخ 2016/5/2 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم )2017/3592( 

على قطعة األرض رقم )55( من الحوض )22( من أراضي قباطية.
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: وليد خالد أحمد نزال

اس���م الموكل “المالك”: محمود+رقية+فاطمة+هدى+أس���ماء6 أبناء عايد عبد الرحمن 
خزيمية+صبحية حسن أحمد أبو الرب 
عدد الحصص المباعة: حسب الدورية

مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

دولة فلسطين

ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية/ محكمة طوباس الشرعية
الرقم: 2121/ ـ ـ ـ ـ
التاريخ: 1438/8/25هـ
وفق: 2017/5/21م

مذكرة تبليغ زواج بالنشر
إلى المدعوة: رابعة نافع حسن شلبي/ من جلبون ومقيمة في دولة النرويج ومجهولة محل 

اإلقامة فيها، وليس لها محل إقامة في أراضي دولة فلسطين حاليًا.
أعلمك بأن زوجك المدعو باسم محمد مسعود أبو عرة من عقابا وسكانها، قد تقدم لهذه 

المحكمة بمعاملة زواج، لرغبته بالزواج من إحدى الفتيات المسلمات في فلسطين.
وعليه فقد تم إعالمك وإشعارك بذلك حس���ب تعليمات سماحة قاضي القضاة المكرم 

حسب األصول. تحريرًا في 1438/8/25ه� الموافق 2017/5/21.
قاضي محكمة طوباس الشرعية
الشيخ إبراهيم الحاج محمد

دولة فلسطين
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي

رقم الملف : 1526/ج/2017
التاريخ: 2017/5/21

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام الله
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل اراضي رام الله الس���يد رامي بس���ام اندراوس 
س���احلية بموجب وكال���ة خاصة تصدي���ق كاتب ع���دل رام الله رق���م 2017/9903 تاريخ 

2017/5/18
بمعاملة بيع على القطعة رقم 223 من حوض رقم 7 من أراضي الطيبة.

فمن له اعتراض على ذلك التقدم باعتراض لدى 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 الوكيل الخاص اسم الموكل )المالك(  

رامي بسام اندراوس ساحلية غالب بولص حنا رزق  
مها بولص حنا رزق

دائرة تسجيل أراضي رام الله

دولة فلسطين
السلطة القضائية

دائرة تنفيذ الخليل
الرقم: 2017/1295
التاريخ: 2017/4/26

ورقة إخطار تنفيذي صادرة عن دائرة تنفيذ الخليل في القضية التنفيذية 2017/1295
إل���ى المحكوم عليه: خل���دون جمال احمد زعمط من تفوح حامل هوي���ة 920325438 ومجهول 

محل اإلقامة حاليًا.
ليك���ن معلومًا لديك انه وبموج���ب المادة 10 من قانون التنفيذ الفلس���طيني قد تقرر وبتاريخ 
2017/4/26 إشعارك أنه وبتاريخ 2017/3/20 قام المحكوم له: محمود محمد حسن أبو زاكية من 

الخليل بطرح السند التنفيذي وهو عبارة عن كمبيالة عدد 1
العملة القيمة  تاريخ االستحقاق  التسلسل 

دوالر   5000   2014/1/1  1
حيث سجلت لدينا تحت رقم 2017/1295 تنفيذ الخليل.

لذا يتوجب عليك مراجعة دائرة تنفيذ الخليل أو من تنيبه عنك في ظرف أس���بوعين اعتبارًا من 
تاريخ نش���ر هذا اإلخطار وبخالف ذلك ستقوم دائرة التنفيذ باتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 

بحقك حسب األصول.
مأمور تنفيذ الخليل
غسان البكري

دولة فلسطين
السلطة القضائية
التاريخ: 2017/5/7

تبليغ قرار صادر عن محكمة بداية نابلس بالدعوى الحقوقية رقم 2016/297
إلى المدعى عليه: سائد محمود عبد الجبار شتية ومجهول محل اإلقامة حاليًا. 

عماًل بقرار محكمة بداية نابلس بالدعوى الحقوقية رقم 2016/297 فقد تقرر تبليغك قرار الحكم 

الص���ادر بالدعوى المذكورة أع���اله والصادر بتاريخ 2017/2/14 وفق أح���كام المادة 20 من قانون 

أص���ول المحاكمات المدني���ة والتجارية والتي أقامتها عليك حليمة جمال عبد العزيز ش���تية من 

نابلس بواسطة وكيلها وس���يم شمالوي والمتضمن )الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة 

المدعية مبلغ وقدره 356972 شيكل مع الرسوم والمصاريف 500 دينار اتعاب محاماة.
رئيس قلم حقوق محكمة بداية نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

دائرة تنفيذ الخليل
الرقم: 2017/259
التاريخ: 2017/4/10

ورقة إخطار تنفيذي صادرة عن دائرة تنفيذ الخليل في القضية التنفيذية 2017/529
إلى المحكوم عليها: ش���ركة التجهيز والبناء لصناعة أبواب الحماية بواسطة المفوض بالتوقيع 

من الخليل وتحمل الرقم 56252723 عين سارة � بجانب برافو � ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
ليك���ن معلومًا لديك ان���ه وبموجب المادة 10 من قانون التنفيذ الفلس���طيني قد تقرر وبتاريخ 
2017/4/10 إشعارك أنه وبتاريخ 2017/1/16 قام المحكوم له: عيسى ابراهيم عيسى صريع من 
يطا وكيله المحامي شهاب الرجبي وموضوعها تحصيل دين بموجب شيكات عدد 1 مسحوبات 

على بنك الوطني فرع الخليل وفقًا للتالي:
العملة القيمة  رقم الشيك  تاريخ االستحقاق  التسلسل  

دوالر  1298  200000250   2016/11/30  1
حيث سجلت لدينا تحت رقم 2017/529 تنفيذ الخليل.

ل���ذا يتوجب علي���ك مراجعة دائرة تنفيذ الخليل أو من تنيب عنك من تش���اء من المحامين في 
ظرف أس���بوعين اعتبارًا من تاريخ نشر هذا اإلخطار وبخالف ذلك ستقوم دائرة التنفيذ باتخاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة بحقك حسب األصول.
مأمور تنفيذ الخليل
غسان البكري

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح جنين
التاريخ: 2017/5/18
الطلب المدني رقم:  2017/105 المتفرع عن الدعوى
 الحقوقية رقم 2016/1474 صلح جنين

مذكرة دعوة صادرة عن محكمة صلح جنين في الطلب المدني رقم 2017/105 المتفرع 

عن الدعوى الحقوقية رقم 2016/1474 صلح جنين لتبليغ المستدعى ضدها بالنشر
إلى المس���تدعى ضدها/ ميسر فارس نجيب حنتولي/ من س���يلة الظهر/ جنين ومجهولة محل 

اإلقامة حاليًا.
يقتض���ى حضورك إلى هذه المحكمة يوم 2015/9/10 للنظر في الطلب المدني رقم 2017/105 
والمتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 2016/1474 صلح جنين والتي أقامها عليك المس���تدعيان 
1. محمد طالب صالح بوسطة 2. نوال محمد حمدان نواصرة بواسطة وكيلهما المحامي: وليد نزال 
� جنين والذي موضوعه: طلب إدخال المستدعى ضدها كمدعى عليها بموجب الدعوى الحقوقية 
رقم 2016/1474 صلح جنين وذلك سندًا ألحكام المادة 96 من قانون أصول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لسنة 2001م، ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل الطلب 
وعماًل بأحكام المادة 62 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإنه 
يقتضى عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبلغك بالنشر وإذا لم 

تحضر ولم ترسل وكياًل عنك تجري محاكمتك حضوريًا.
رئيس قلم الحقوق/ محكمة صلح جنين
مصطفى أبو بكر

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط

اإلدارة العامة لضريبة األمالك

الرقم 2017/38
التاريخ 2017/5/21

إعالن صادر عن ضريبة أمالك الخليل
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى مكتب ضريبة أمالك الخليل

الس���يد: بهاء الدين ياقي���ن عبد المغني ناصر الدين من الخلي���ل هوية رقم 964460976 
وذلك بصفته وكيل خاص بموجب الوكالة الدورية الصادرة عن س���فارة دولة فلسطين في 
األردن وتحمل الرقم س���جل 512 صفح���ة 2005/59 بتاريخ 2005/5/5، وبصفته وكيل عام 
بموجب الوكالة العامة الصادرة عن بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وتحمل 

الرقم 2005/4034.
القطعة رقم: 1145 في الحوض رقم: 2 

من اراضي: الخليل/ حي المغاربة
وذلك من أجل البيع.

المشتري: عبد الله عيسى بدر األطرش.
الم���وكل: عالء الدين ونادية وعز الدي���ن أبناء ياقين عبد المغني ناصر الدين وإس���ماعيل 

ياقين ناصر الدين.
اسم الوكيل: بهاء الدين ياقين عبد المغني ناصر الدين.

اسم المالك: ياقين عبد المغني ناصر الدين.
المساحة المباعة: حسب الوكالة.

فم���ن له اعتراض علي���ه التقدم باعتراضه إلى دائرة أمالك الخلي���ل خالل مدة أقصاها )15 
يومًا( من تاريخ نشر هذا اإلعالن. 

مدير دائرة ضريبة أمالك الخليل

دولة فلسطين
المحاكم الشرعية

محكمة طوباس الشرعية
التاريخ: 1438/8/25هـ
الموافق: 2017/5/21م

إعالن تبليغ حضور بالنشر
إل���ى المدعى عليه: محمد س���عود محمد غنام، من جنين ومقيم ف���ي األردن ومجهول محل 

اإلقامة فيها وآخر محل إقامة في منزل والدته � نابلس شارع فيصل عمارة أبو زنط.
يقتضى حضورك إلى محكمة طوباس الش���رعية، في تمام الساعة التاسعة من صباح األحد 
2017/7/2م للنظر في القضية أس���اس 2017/22، المقامة عليك من قبل المدعية ديمة عبد 
الكريم صالح غنام وكيلها والدها عبد الكريم صالح احمد عبد الكريم، من/ تياسير وسكانها، 
وموضوعه���ا: طلب زيادة نفقة صغار، فإذا لم تحضر، أو ترس���ل عن���ك وكياًل، أو تعتذر، ترى 

الدعوى بحقك غيابيًا.
وعليه فقد جرى تبليغك ذلك حس���ب األصول، حرر في ي���وم األحد 1438/8/25ه� الموافق 

2017/5/21م.
قاضي محكمة طوباس الشرعية
إبراهيم الحاج محمد

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

الرقم: 854/2/6/5/3
التاريخ: 2017/5/18

إعالن صادر
عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس

بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لغاية إلغاء شارع بعرض 8م 
رقم المشروع ت2017/10

تعلن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس في جلستها رقم 2017/14 بتاريخ 2017/5/17 
عن إيداع مشروع تعديل تنظيمي للغايات المذكورة أعاله لالعتراضات والمتعلق بالقطع 
ذوات األرقام 13، 9 حوض 9 من أراضي بيت فوريك، حسب المخططات المعلنة المودعة 
ف���ي مقر اللجنة المحلية في بي���ت فوريك وفي مقر مديرية الحك���م المحلي / محافظة 
نابلس، وذلك اس���تنادا للم���واد )20، 26، 21( من قانون تنظي���م المدن والقرى واألبنية 
رقم 79 لس���نة 1966. ويجوز ألي شخص وألي س���لطة أو مؤسسة رسمية أو أهلية ممن 
له���م مصلحة في ذلك تقديم اقتراحاتهم أو اعتراضاتهم على المش���روع معنونة إلى 
رئيس اللجنة المحلية في بيت فوريك خالل شهر واحد من تاريخ إعالن اإليداع بالجريدة 
الرس���مية وجريدتين محليتين وتدعم االعتراضات أو االقتراحات المقدمة حيثما أمكن 

بمخططات إيضاحية ووثائق ثبوتية.
خالد اشتية
رئيس اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء
محافظة نابلس

طالبتان في "القدس المفتوحة" 
تبتكران "نظام السرير الذكي للطفل"

رام الله - "األيام": ابتكرت الطالبتان آســـية غطاشـــة ودعاء 
شحادة، من فرع جامعة القدس المفتوحة في الخليل، "نظام 
الســـرير الذكي للطفل"، الذي يرصد تحركات الطفل وحالته 
ن العائلـــة من متابعة 

ّ
عبر جهـــاز الهاتف المحمـــول، ويمك

طفلها وهو في سريره، وينهي قلقها المتواصل عليه.
وقالت "القدس المفتوحة"، في بيان لها، أمس، إن الطالبتين 
نجحتا بمشـــروعهما هذا في أن تتخرجا، حيث أشرف عليهما 
فـــي البحث عضو هيئـــة التدريـــس بتخصـــص تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت بفرع الخليل الدكتور محمد قباجة.
وبينت أن المشروع ذو نظام يحمل أفكارًا تقدم حلواًل ذكية 
للعنايـــة باألطفال خالل مكوثهم في أســـّرتهم، فيراقب كل 
ما يتعلق بهم؛ فإذا بكى الطفل يتحرك هذا الســـرير تلقائيًا 
بســـرعات عدة، ثم تتحـــرك لعبة خاصة تعزف الموســـيقى 
لوقف البكاء، أما إذا مر وقـــت على هذا ولم يهدأ الطفل، فإن 
النظام ينّبه األم أو الشـــخص المسؤول عن الطفل مباشرة عبر 

الهاتف المحمول.
وأشارت إلى أن النظام يقوم بمراقبة حرارة الطفل ونبضات 

القلب وحـــال حفاظته بغية المحافظة علـــى وضعية صحية 
نظيفة للطفل، إضافة إلى وجود آلة تصوير )كاميرا( تســـمح 
لألم برؤية طفلهـــا كلما أرادت ذلك، وثمة مستشـــعر حركة 
يكشـــف حركة الطفل أثناء وجوده في السرير؛ فإذا ما تحرك 

نبه بذلك األم أو الشخص المسؤول.
ُ
كثيرًا على غير عادة ت

وقالـــت: من الممكن الحصول علـــى تقارير دورية للعالمات 
الحيوية للطفل لالطمئنان على وضعه الصحي، فجميع أدوات 
المراقبة آنفـــة الذكر، تتم مراقبتهـــا والتحكم بها من خالل 
موقـــع )ويب( على الهاتف المحمـــول أو أي جهاز لوحي ذكي 

خاص باألم أو الشخص المسؤول عن الطفل.
وأضافـــت: نجحت الطالبتان عبر مشـــروعهما هـــذا بالفوز 
بالمرتبة األولى عن فئة )البوســـتر( من خـــالل الحصول على 
جائـــزة "أفضل بوســـتر" فـــي مؤتمـــر البحث واالبتـــكار في 
الهندســـة وتكنولوجيـــا المعلومـــات الذي نظمتـــه جامعة 
فلســـطين التقنية "خضوري" في 3-4 نيســـان 2017م، الذي 
شـــارك فيه عدد كبير من المشـــاريع المنافســـة من مختلف 

الجامعات الفلسطينية.

الطالبتان غطاشة وشحادة.

افتتاح معرض التراث السنوي
الخامـس فـي جامعـة القدس

القدس - "األيام": افتتح وزير شؤون القدس المحافظ عدنان 
الحســــيني، ورئيس جامعة القدس الدكتور عماد ابو كشــــك، 
وبالتعاون مع مؤسسة أصدقاء الشباب، معرض التراث السنوي 

الخامس، وذلك في حرم كلية هند الحسيني في القدس.
ويأتي المعــــرض ضمن سياســــة الجامعة إلحيــــاء المدينة 

المقدسة والحفاظ على تراثها وتعزيز صمود المقدسيين.
وعبر الحســــيني عن فخــــره بجامعة القــــدس كونها الصرح 
األكاديمــــي، وفيهــــا الكثيــــر مــــن األمــــور الموازيــــة للجانب 
االكاديمــــي في غايــــة االهمية وتصــــب في قضايــــا ثقافية 
واجتماعيــــة، وهذا هو الدور االساســــي للحفــــاظ على الهوية 
الفلســــطينية المقدسية من خالل هذه المعارض التي تحافظ 
على الهوية، مســــتنكرا ما قامت به وزيرة الثقافة االسرائيلية 
بارتدائهــــا ثوابا وملصق علية قبة الصخرة المشــــرفة وســــور 
القدس اثناء مشــــاركتها بمهرجان كان الســــنمائي، مؤكدا ان 

المسجد االقصى المبارك ارث اسالمي وملك للمسلمين فقط.
وأثنى الحســــيني على الدور الذي تلعبه الجامعة في مدينة 
القــــدس، وتعزيز صمــــود أهالي المدينة المقدســــة من خالل 

سياســــتها ونشــــاطاتها التي تعكس صورة القــــدس، داعيًا 
للمحافظــــة على هــــذه المدينــــة وتعزيز دور الشــــباب فيها، 
موجهًا التحية لالسرى الذين يخوضون معركة االمعاء الخاوية، 
مطالبا المجتمع الدولي انقاذ حياتهم ومســــاندتهم بتحقيق 

مطالبهم المشروعة.
مــــن جهته أكــــد د. أبو كشــــك على ضــــرورة احيــــاء التراث 
الفلسطيني في مدينة القدس وبالتحديد في جامعة القدس، 
قائاًل "علينا المحافظة على هذا االرث الفلســــطيني بمشــــاركة 
عنى بالتراث للحفــــاظ عليه، 

ُ
ومســــاهمة المؤسســــات التي ت

وذلك بإقامة النشــــاطات التراثية لتثبيت وجودنا الفلسطيني 
في مدينــــة القدس، وهذا بحد ذاته يشــــكل أهمية كبيرة لنا 

كفلسطينين بشكل عام وكمقدسين بشكل خاص".
وشــــكر أبو كشــــك منظمة المعرض الســــنوي كوثر شاهين، 
وحــــث على إعــــادة الرونق للقدس، حيث أن مشــــاركة أكثر من 
خمسة وعشــــرين مؤسســــة مقدســــية وأكثر من 15 مؤسسة 
فلســــطينية من كافة انحاء الضفــــة الغربية في هذا المعرض 

داخل مدينة القدس يحقق اإلحياء للتراث الفلسطيني.

تبلغ قيمتها 70 ألف دوالر

"التعاون" تنهي االســتعدادات إلطالق جائزة المعلم المتمّيز اليوم
رام الله – ســـائد أبو فرحة: تمثل جائزة مؤسســـة التعاون للمعلم المتميز 
2017، التي تعتزم إطالقها، اليوم، أحدث مبادراتها في مجال دعم التعليم، 

الذي أنفقت لصالحه 200 مليون دوالر منذ بداية عملها العام 1983.
ل الجائزة، التـــي تبلغ قيمتها 70 ألـــف دوالر، ويمكن أن تكون من 

ّ
وتشـــك

نصيب معلم واحد أو أكثر، وبحد أقصى ال يزيد على خمسة معلمين، استمرارًا 
إلرث متواصل في دعم مسيرة التعليم، والثقافة في فلسطين.

وتتوقع المديرة العامة للمؤسســـة د. تفيدة الجربـــاوي، أن تكون للجائزة 
آثار بالغة األهميـــة، لجهة مكافأة المبادرات التربوية الملهمة، وتعزيز روح 
التنافس في صفوف المعلمين، الذين تقر بأن هناك حاجة ماسة لتقديرهم 

بشكل أفضل على صعيد المجتمع.
وبالنسبة للجرباوي، فإن التعليم ال ينفصل عن الثقافة، الذي يستحوذ على 

مكانة خاصة ضمن أجندة عمل "التعاون".
وقالت لــــ "األيام": منذ العـــام 2003، بدأ التفكير بشـــكل جدي بخصوص 
كيفية أن يكون هناك أثر للمؤسســـة عبر تدخالتها على المستوى النوعي، 
ما توج بإطالق جائزة حملت اسم "أكرم الشخشير"، استهدفت قطاع الثقافة، 
وهو قطاع نوليه عناية كبيرة الرتباطه برســـالة المؤسســـة وأهدافها لجهة 

تعزيز صمود الفلسطيني على هذه األرض، عدا عالقته بهويتنا وجذورنا.
وأضافت: إننا في المؤسســـة ننظر إلـــى الثقافة باعتبارهـــا المظلة التي 
تحتضن التعليـــم، لكننا نفصل هذين القطاعين عـــن بعضهما البعض من 
أجل استقطاب التمويل، باعتبار أن تجنيد التمويل لصالح التعليم أو الثقافة 

مسألة ليست سهلة.
وتابعت: العنصر الثقافي مهم جدًا في التعليم، من هنا وبعد اطالق أكثر 
من جائزة مميزة، خرجنا بجائزة المدرسة المتميزة، وصوال إلى جائزة المعلم 

المتميز.
ورأت أن العمليـــة التعليمية تقوم علـــى ثالثة عناصر، تتمثل في المعلم، 
والمنهـــاج، والطالب، مبينة أن المعلـــم هو العامل األكثـــر تأثيرا بين هذه 
العوامـــل، خاصة لجهة صقل شـــخصيات الطلبة، وقدراتهـــم، ومهاراتهم، 

وغرس قيم ومبادئ سامية.
وأشـــارت إلـــى أن الهدف من الجائزة تشـــجيع التعليـــم النوعي، وتحفيز 
التنافس لتطوير التعليم في المدارس، أكان على مستوى الضفة، أو القطاع، 
أو الخـــط األخضر، أو مخيمات لبنان، الفتة إلـــى إدراك "التعاون" وضع المعلم 
على المســـتوى االقتصادي ووصفته بأنه "غير الئـــق"، وأكدت ضرورة زيادة 

االهتمام بمكانة المعلم وحاله.

وأوضحت أن الجائزة متبناة من مؤسسة "هاني القدومي للتعليم"، ومقرها 
في األردن، إضافة إلى رجل األعمال المقدسي منير الكالوتي.

ولم تحدد "التعـــاون" ثيمة أو مجااًل تربويًا محـــددًا للجائزة، بالتالي فهي 
مفتوحـــة في مختلـــف االتجاهـــات المرتبطة بالشـــأن التعليمـــي، علما أن 
المؤسســـة ستطلق حملة إعالمية وترويجية واســـعة للتعريف بالجائزة، من 

أجل ضمان أوسع مشاركة من قبل المعلمين.
وحســـب الجرباوي، فإن من األهمية بمـــكان أن يتقدم المعلمون بمبادرات 
نفـــذت من قبلهم، وليس أفكارا جديـــدة، موضحة أن مجال التنافس هو بين 

مبادرات نوعية تخدم قطاع التعليم وتطويره.
وقررت المؤسســـة تشـــكيل لجنـــة تحكيم مســـتقلة عنها، تضـــم خبراء 
مشـــهودًا لهم بالكفاءة والمهنية والنزاهة، ليقوموا بشـــكل طوعي بتقييم 

المبادرات "الطلبات" المختلفة، وصواًل إلى إعالن الفائز أو الفائزين.
ومن المقرر أن تجري عملية اســـتقبال الطلبات حتى شـــهر تشرين األول 
المقبل، قبل أن تتم دراستها وتقييمها، وصواًل إلى إعالن النتائج خالل العام 

المقبل.
وتعلن "التعاون" ســـنويًا عن الفائزين بخمس جوائز هي: جائزة "مؤسسة 
التعـــاون لإلنجاز"، وجائزة "مؤسســـة التعـــاون للقدس"، وجائزة "مؤسســـة 
التعاون للشباب"، وجائزة "مؤسسة التعاون لغزة"، وجائزة "مؤسسة التعاون 

للتعليم".
ونوهت الجرباوي إلى نية المؤسسة إطالق جائزة جديدة خاصة بتطبيقات 
تكنولوجيـــا المعلومات كالهواتف الذكية، تســـتهدف الطلبة بالذات، علما 
أن قيمـــة الجائزة ســـتبلغ 50 ألف دوالر مقدمة من رجل األعمال الســـعودي 

أحمد الحاطي.
وأشـــارت إلى أن الكشف عن هوية الفائزين بالجوائز المختلفة، يتم ضمن 
احتفاليـــة ضخمة تنظمها "التعاون" عادة خالل شـــهر نيســـان من كل عام، 

موضحة أن قيمة الجوائز معًا لجميع القطاعات ستبلغ 420 ألف دوالر.
وتوضـــح فيما يتعلق بجائـــزة المعلم المتميز، إلـــى أنها تتضمن حصول 
الفائزين على جانب من المبلغ المرصود لها نقدا، بينما ســـتتيح المؤسســـة 
لهم أيضا المشـــاركة في مؤتمرات دولية، أو الحصول على تمويل، إذا كانت 

هناك حاجة لتطوير مبادراتهم أو مشاريعهم.
وبخصوص مشاريع "التعاون" في مجال التعليم، قالت الجرباوي: نستهدف 
كافة المراحل المتصلة بالتعليم، بـــدءًا من الطفولة المبكرة، مرورًا بالتعليم 
المدرسي، وانتهاء بالتعليم الجامعي، مع التركيز في مبادراتنا على المناطق 

المهمشة، عدا مسألة ضعف التحصيل األكاديمي.
وأضافت: لدينا برامج خاصة للتعليم المســـاند، وهذه ننفذها بالذات في 
القدس وقطـــاع غزة، للطلبة الذين يعانون من ضعـــف في مواد الرياضيات، 

والعلوم، واللغة العربية وغيرها.
وتركز المؤسســـة على مســـألة التميـــز، "من هنا تنفذ بالشـــراكة مع بنك 
فلســـطين، برنامج "زمالة"، ويتضمن ابتعاث أساتذة جامعات وكليات محلية 
إلى مؤسســـات أكاديمية في الخارج لفترات تتراوح بين ثالثة أشـــهر وعام، 

ليعملوا على استكمال أبحاث أو دراسات معينة".
ويعتبر مشـــروع "بريدج فلســـطين"، أحد البرامج الرئيسة المنفذة من قبل 
المؤسسة، ويتم في إطاره التركيز على إكساب طلبة متفوقين ضمن صفوف 
العاشـــر والحادي عشـــر والثاني عشـــر، مهارات ومعارف تؤهلهم للدراسة 
فـــي جامعات دولية مرموقة مثل "هارفـــرد" و"بيركلي" وغيرهما، ما يتضمن 
تقويتهم في مجال اللغة االنجليزية، وتحســـين القدرة على الكتابة، وإجراء 

المقابالت.
كما يتم في إطار المشـــروع، التركيز على مسألة التحليل والتفكير الناقد، 

والبحث وحل المشكالت، إلى غير ذلك.
ولفتت إلى أنه في إطار مبادرة "المدرســـة المتميزة"، يتم العمل بشـــكل 
شـــمولي، عبر بناء مدارس، أو تزويد مدارس بمختبرات، أو تحســـين واقعها، 

إضافة إلى تطوير قدرات المعلمين، وإنجاز مناهج إثرائية، وخالفها.
وأوضحـــت أنه بموازاة البرامج التي تســـتهدف التعليم بشـــكل مباشـــر، 
هناك تدخالت تعنى بهذا الشـــق ضمن العديد من البرامج المنفذة من قبل 

المؤسسة.
وتدلل على ما ذهبت إليه ببرنامج "األيتام" في القطاع، الذين فقدوا ذويهم 
بفعل الحرب اإلسرائيلية عليه خالل عامي 2009 و2014، ويصل عددهم إلى 
نحو 4000 يتيم، مضيفة: "نحن متبنون بشـــكل كامل هؤالء اليتامى، بالتالي 

نغطي احتياجاتهم في كافة المجاالت بما في ذلك التعليم".
وجوابًا عن سؤال حول موقع التعليم ضمن استراتيجية المؤسسة لألعوام 
)2017 - 2019(، ذكرت أن هذا القطاع في قلب االستراتيجية، حيث تم رصد 
نحـــو 22 مليون دوالر لصالـــح التعليم، من أصل المبلـــغ الكلي المرصود في 

موازنة العام 2017 البالغ  38.8 مليون دوالر.
وختمـــت الجرباوي: المؤسســـة أنفقت ما يزيد علـــى 650 مليون دوالر عبر 
تدخالتهـــا وبرامجهـــا المختلفة، من ضمنهـــا أكثر مـــن 200 مليون لصالح 

التعليم.

تواصل المســيرات واالعتصامات المطالبة بإنهاء معاناة األسرى المضربين
رام الله - "األيام": تواصلت في محافظات الضفة، أمس، الفعاليات 
المساندة لألســـرى المضربين عن الطعام في سجون االحتالل، منذ 
36 يومـــًا، والمطالبة بتدخـــل دولي إلنهاء معاناتهم واالســـتجابة 

لمطالبهم العادلة. 
ففي جنين، نظم مجلس اتحاد الطلبة وحركة الشبيبة الفتحاوية 
في الجامعة العربية األميركية، أمس، مسيرة مركبات تجاه الخيمة 
المنصوبة في جنين؛ دعمًا وإســـنادًا لألسرى في إضرابهم المفتوح 

عن الطعام.
وواصلت الفعاليات والقوى، وأمهات األســـرى واألسرى المحررون 
واللجنة الشـــعبية إلطالق ســـراح األســـرى، تنظيم وقفات تضامن 
واعتصامـــات داخل الخيمـــة المنصوبة مقابل المســـجد الكبير في 

المدينة وفي بلدات المحافظة، تضامنًا مع األسرى المضربين.
وانطلقـــت مســـيرة المركبـــات مـــن الجامعـــة، وزينـــت باألعالم 
الفلسطينية وصور األسرى وجابت شوارع بلدات جنوب جنين باتجاه 
مدينـــة جنين، واســـتقرت بوقفة تضامن ومهرجـــان خطابي داخل 
الخيمة، حيث رفع الحضور صور األســـرى والشعارات الداعمة لهم، 
وألقيـــت عدة كلمات طالبت اللجنة الدوليـــة للصليب األحمر وكافة 

الهيئات والمؤسســـات الدولية بالقيام بمسؤولياتها تجاه األسرى، 
محملة حكومة االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية عن حياتهم.

وطالب متحدثون بمزيد من الحراك والتضامن مع األســـرى الذين 
تحـــدوا الســـجان بأمعائهم الخاويـــة، وقّدمت فـــي الخيمة فقرات 

غنائية وطنية، وألقيت قصائد من الشعر والزجل.
وفي الخليل، شارك عشرات المواطنين، أمس، بوقفة مساندة في 
خيمة التضامن على دوار ابن رشد في المدينة، مع األسير المضرب 

عن الطعام جمال عمرو منذ 36 يومًا، بعد تدهور وضعه الصحي.
وأكدت زوجة األســـير جمـــال عمـــرو المحكوم بالســـجن المؤبد، 
والمعتقل منذ خمسة عشر عامًا، تدهور وضع زوجها الصحي، مبينة 

أنه مريض وقد أجريت له عدة عمليات جراحية من قبل.
وأوضحت أن أحد األسرى المفرج عنهم من سجون االحتالل مؤخرًا 
أبلغها بوضع زوجها الصحي، وحّملت ســـلطات االحتالل المسؤولية 
عن حياتـــه، كما دعت الصليـــب األحمر لزيارته للكشـــف عن مدى 

خطورة وضعه.
وفي نابلس، طالب العشـــرات من ذوي األســـرى، ونشـــطاء، أمس، 
بضرورة إعادة تفعيل حمالت مقاطعة البضائع اإلســـرائيلية، وذلك 

لدعم األسرى المضربين عن الطعام في سجون االحتالل.
وردد المشـــاركون خالل المســـيرة، التي دعت إليها اللجنة الوطنية لدعم األسرى، ولجنة 
التنســـيق الفصائلي، بالتعاون مع اللجنة الشعبية لمقاطعة البضائع اإلسرائيلية، شعارات 

لمقاطعة تلك البضائع، ومساندة األسرى المضربين عن الطعام.
ودعـــا رئيس جمعية حماية المســـتهلك إياد عنبتـــاوي إلى االلتـــزام بمقاطعة البضائع 

اإلسرائيلية؛ لدعم وإسناد األسرى المضربين "في معركة الحرية والكرامة".
من جهتها، طالبت أم األســـير محمد غازي يدك والمحكوم مدى الحياة، بمقاطعة البضائع 
اإلسرائيلية، قائلة: أبناؤنا يموتون، فلنجبر االحتالل على الرضوخ لمطالبهم، مناشدة مجلس 
األمـــن الدولي، والمؤسســـات الدولية والحقوقيـــة، التدخل العاجل، والفـــوري، إلنقاذ حياة 

األسرى. 
وأضافت: لم أسمع أخبارًا عن ولدي، منذ إضرابه عن الطعام قبل 36 يومًا.

وأكد منسق لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس ماهر حرب حالة اإلجماع الوطني 
لتفعيل ســـاحات االشتباك مع االحتالل بكل الوســـائل، ومن ضمنها شعار مقاطعة البضائع 
اإلســـرائيلية، تحت "كل بيت خال من البضائع اإلســـرائيلية"، مشـــيرًا إلى أن وجود نشاطات 
أخرى في مجال المقاطعة، وأنه سالح فعال تعرف حكومة نتنياهو مدى خطورته، وسنمارس 

كل السبل إلضعاف االحتالل، وتحقيق مطالب األسرى.
مت اللجنة الوطنية لدعم األسرى في نابلس، وأهالي األسرى المضربين عن الطعام، 

ّ
كما سل

أمس، مذكرة احتجاجية لمكتب اللجنة الدولية للصليب األحمر، حول معاناة األسرى.
وطالـــب المشـــاركون فـــي الوقفة التـــي نظمت أمـــام اللجنـــة الدولية، بضـــرورة القيام 
بالمســـؤوليات الملقـــاة عليها ودورها اإلنســـاني، والتدخل الفوري والعاجـــل لردع حكومة 

االحتالل، ووقف إجراءاتها بحق األسرى.
وقال منسق لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس ماهر حرب: "جئنا إليصال رسالة واضحة 
للصليب األحمر والمجتمع الدولي بأن األســـرى اليوم يواجهون الموت، ويرقدون على أســـرة 

المستشفيات ويرفضون أخذ المدعمات وحياتهم في خطر".
وأكـــد أن المطلوب وقفة دولية حقيقية تجاه قضية األســـرى، ولمواجهـــة المجزرة التي 

ترتكبها إدارة السجون، مدعومة من حكومة بنيامين نتنياهو بحق األسرى.
أما منســـق اللجنة الوطنية لدعم األســـرى مظفر ذوقان، فقال: إن الرســـالة تطالب اللجنة 
الدولية للصليب األحمر بضرورة الوقوف عند مســـؤولياتها، وتوضيح موقفها من تصريحات 
ممثلها في دولـــة االحتالل، والتي ادعى فيها أنها دولة غير عنصرية، وأن حاالت القتل في 

الضفة فردية وغير مرتبطة بالمستوى السياسي.


