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دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2017/7323
التاريخ: 2017/10/12

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن الطالع العموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد محمد رفعت رضا جرار 
وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 435/2017/9977 تاريخ 2017/10/5

محمد رفعت رضا جرار الوكيل عن رضا حسني سعيد خنفر بموجب الدورية 435/2017/9977 
ع���دل جنين بتاريخ 2017/10/5 المعطوفة على الخاصة س���جل 1805 ص2017/93 س ف 

عمان األردن.
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على القطعة 27 حوض رقم 8 من اراضي قباطية.
فم���ن له أي اعت���راض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الموكل )المالك(     اسم الوكيل

محمد رفعت رضا جرار رضا حسني سعيد خنفر     

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2017/7341
التاريخ: 2017/10/12

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة س���الم فتحي س���عيد 
ش���رامطة وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكال���ة الدورية رقم 435/2017/10233 تاريخ 

2017/10/11
س���الم فتحي سعيد شرامطة الوكيلة عن عايدة امين اس���ماعيل شرامطة بموجب الدورية 

435/2017/10233 عدل جنين بتاريخ 2017/10/11
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على القطعة 96 حوض رقم 8 من اراضي عجة.
فمن ل���ه أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(   

عايدة أمين اسماعيل شرامطة         سالم فتحي سعيد شرامطة

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2017/7321
التاريخ: 2017/10/1

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن الطالع العموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد احمد فوزي محمد 
زاي���د وذلك بصفة وكي���ال خاصا بموجب الوكال���ة الخاصة رق���م 435/2017/10127 تاريخ 

2017/10/9
أحم���د فوزي محمد زايد الوكيل عن ماجد خل���ف محمود خلف + هيام محمد داود ابو ريدي 
اعلن ع���ن بيع كامل ما أنا موكل ب���ه بالخاصة رق���م 435/2017/10127 عدل جنين بتاريخ 
2017/10/9 المعطوفة على الخاصة رقم 423/2015/3959 عدل جنين بتاريخ 2015/4/20

وأنا/ ماجد خلف محمود خلف شخصيًا أعلن عن بيع كامل حصصي بالقطعة 
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على القطعة 3 حوض رقم 3 من اراضي قباطية.
فمن ل���ه أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الموكل )المالك(           اسم الوكيل

احمد فوزي محمد زايد ماجد خلف محمود خلف + هيام محمد داود ابو ريدي 

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2017/7306
التاريخ: 2017/10/12

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة سوس���ن محمود بشير 
براهم���ة وذلك بصفة وكي���ال دوريا بموجب الوكال���ة الدورية رق���م 2016/27/1631 تاريخ 

2016/8/7
الصادر من كاتب عدل س ف في عمان

وذلك بمعاملة بيع على القطعة 39 حوض رقم 6 من اراضي عنزة
فمن ل���ه أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك( 

كم���ال + عب���د الهادي + عبد المجيد + خالد + أحمد + ابتس���ام + ماج���دة + علي + نهلة 
+ كوثر + انصاف + هيام ابناء محمود علي عبيد + آالء + محمود+ عز الدين ابناء ....    

سوسن محمود بشير براهمة
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2017/7300
التاريخ: 2017/10/11

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن الطالع العموم بأن���ه تقدم إلى دائ���رة األراضي مكتب جنين الس���يدة مريم محمد 
مصطف���ى عويس وذلك بصفة وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 50614040 تاريخ 

2017/6/14
أنا/ مري���م محمد مصطفى عويس بصفت���ي وكيلة عن الهام غازي عب���د الرحيم عياش + 
أشرف + أحمد + رنيم/ أبناء حاتم نجيب أبو عميرة بموجب الوكالة الخاصة رقم 50614040 

الصادرة عن بعثة منظمة التحرير الفلسطينية واشنطن بتاريخ 2017/6/14
أصرح عن بيع كامل حصص موكليني.

الصادرة من كاتب عدل بعثة منظمة التحرير واشنطن
وذلك بمعاملة بيع على القطعة 109 حوض رقم 34 من أراضي عرابة.

فم���ن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الموكل )المالك(      اسم الوكيل
الهام غازي عبد الرحيم عياش + أشرف               مريم محمد مصطفى عويس

+ أحمد + رنيم/ أبناء حاتم نجيب أبو عميرة         
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2017/7351
التاريخ: 2017/10/12

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن الطالع العموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد نور الدين عرسان عبد 
الل���ه جرار وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 1697/2017/15403 تاريخ 
2017/10/11 والمعطوفة على العامة 1350/2014/9655 والصادرة عن عدل نابلس بتاريخ 
2014/6/16 والعامة رقم ق ف ج س 2105201713 والصادرة عن قنصلية فلس���طين/ جدة 
بتاريخ 2017/5/21 والعامة س���جل 1752 صفحة 2017/28 والصادرة عن سفارة فلسطين/ 

عمان بتاريخ 2017/6/21
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على القطعة 16 حوض رقم 3 من اراضي الجربا.
فمن ل���ه أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الموكل )المالك(        اسم الوكيل

نور الدين عرسان عبد الله جرار محمود + ماهر + هناء + هند/ أبناء طاهر محمود عرفات 

دولة فلسطيندائرة األراضي مكتب جنين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2017/7309
التاريخ: 2017/10/12

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن الطالع العموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد محمد زكي مصطفى 
طحاين���ة وذلك بصفة وكيال دوري���ا بموجب الوكالة الدورية رق���م 427/2016/2405 تاريخ 

2016/3/2
أنا/ محمد زكي مصطفى طحاينة بصفتي وكيال عن: ختام عامر مصطفى دواهدة + مصطفى 
+ بالل + نجية/ ابناء محمد عامر دواهدي+ غالب توفيق يوسف زكارنة + جلنار حسين احمد 
بدوي���ة بموجب الوكالة الدورية رقم 427/2016/2405 الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 
2016/3/2 والمعطوفة على الوكالة الخاصة رقم 424/2015/10165 الصادرة عن كاتب عدل 
جنين بتاري���خ 2015/1/19 والوكالة الخاصة رقم 426/2016/2076 الصادرة عن كاتب عدل 
جنين بتاري���خ 2016/2/23 والوكالة الخاصة رقم 424/2015/6720 الصادرة عن كاتب عدل 

جنين بتاريخ 2015/147 أصرح عن بيع حصص موكليني حسب الوكالة الدورية.
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على القطعة 42 حوض رقم 6 من اراضي ام التوت.
فم���ن له أي اعت���راض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الموكل )المالك(        اسم الوكيل

محمد زكي مصطفى طحاينة ختام عامر مصطفى دواهدة + مصطفى   
+ بالل + نجية/ ابناء محمد عامر دواهدي 

+ غالب توفيق يوسف زكارنة 
+ جلنار حسين احمد بدوية 

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2017/7250
التاريخ: 2017/10/10

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن الطالع العموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد هيثم عبد الحكيم 
محمد الغول وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 427/2016/5497 تاريخ 

2016/5/24
هيث���م عبد الحكيم محمد الغول الوكيل عن فاطمة محمد احمد خمايس���ة بموجب الوكالة 

الدورية رقم 427/2016/5497 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2016/5/24
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على القطعة 51 حوض رقم 26 من أراضي اليامون.
فمن ل���ه أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(   

فاطمة محمد أحمد خمايسة          هيثم عبد الحكيم محمد الغول

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2017/7249
التاريخ: 2017/10/10

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن الطالع العموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد مؤيد حس���ن مروح 
زايد وذلك بصفة وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم س���جل 1809 صفحة 2017/14 

تاريخ 2017/10/9
أنا/ مؤيد حس���ن مروح زاي���د الوكيل عن عارف + محمد + محمود/ أبن���اء عبد الرحمن أحمد 
يوس���ف أعلن عن بيع كام���ل حصة موكلين���ي بموجب الخاصة رقم س���جل 1809 صفحة 

2017/14 الصادرة عن سفارة فلسطين/ عمان بتاريخ 2017/10/9
الصادرة من كاتب عدل سفارة فلسطين/ عمان

وذلك بمعاملة بيع على القطعة 143 حوض رقم 23 من أراضي اليامون.
فمن ل���ه أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الموكل )المالك(      اسم الوكيل

عارف + محمد + محمود/ ابناء عبد الرحمن أحمد يوسف           مؤيد حسن مروح زايد

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ جنين

عالء فؤاد مصطفى الذياب
طولكرم الحارة الغربية

نعلمكم انه بتاريخ 2017/10/10 قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2017/5654
والمكونة فيما بين

المحكوم له/م: 1. أمل فهيم سعيد عواد/ جنين.
المحكوم عليه/م: 1. عالء فؤاد مصطفى الذياب/ طولكرم.

إش���عارك أنه يجب عليك أن تقوم في ظرف أسبوعين من تاريخ تبلغك بدفع مبلغ 10000 شيكل 
والرس���وم، قيمة ش���يك عدد 1، لصالح المنفذ أمل فهيم س���عيد عواد من جنين، وكيله األستاذ 
محم���ود جرادات، لبيان ردك أو اعتراضك عليه، وبخالف ذلك س���تضطر دائرة التنفيذ لمباش���رة 

اإلجراءات التنفيذية بحقك.
مع االحترام

مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية

الرقم : 2016/1420
التاريخ: 2017/10/2

مذكرة دعوى
صادرة عن محكمة صلح نابلس بالقضية الحقوقية رقم 2016/1420

إلى ورثة المدعى عليها: هال حس���ام رش���دي عبد الهادي جملة واحدة من نابلس ومجهولي محل 
اإلقامة حاليًا.

يقتض���ى حضوركم إلى محكمة صلح نابلس يوم 2017/11/27 الس���اعة التاس���عة صباحًا للنظر 
بالدعوى الحقوقية المرقومة أعاله والتي أقامتها المحامية هبة فطوم و/أو من ينيبها وموضوعها 

فسخ عقد إيجار.
ويمكن���ك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على تفاصي���ل الدعوى وعماًل بالمادة 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 تبليغك النش���ر وإذا لم تحضري أو ترسلي وكياًل عنك تجري 

محاكمتك حضوريًا.
رئيس قلم محكمة صلح نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح سلفيت
دائرة تنفيذ سلفيت

التاريخ: 2017/10/2

كتاب بالنشر
صادر عن دائرة تنفيذ صلح سلفيت

إلى المحكوم عليه: محمد حسن محمد شمالوي من حارس في القضية التنفيذية رقم 
.2017/1157

نعلمك أن المحكوم له: س���الم عمرو عبد الجبار عفانة بواس���طة وكيله المحامي ابراهيم الشيخ قد 
طلب تبليغك بالنشر لمراجعة دائرة التنفيذ في محكمة صلح سلفيت خالل خمسة عشر يومًا من 
تاريخ نشر هذا اإلشعار للمراجعة في القضية التنفيذية المرقومة أعاله، لذا عليك مراجعة دائرة 
التنفيذ من أجل دفع المبلغ، فإن لم تحضر أو ترس���ل من تنيبه عنك س���وف يتم اتخاذ اإلجراءات 

القانونية بحقك حسب األصول والقانون.
مأمور تنفيذ سلفيت
جمال ياسين

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح جنين
التاريخ: 2017/10/10
رقم الدعوى:  2016/692 حقوق صلح جنين

مذكرة دعوة صادرة عن محكمة صلح جنين في الدعوى الحقوقية رقم 
2016/692 لتبليغ المدعى عليهم 10 ،18 و12/د، 12/ذ، 12/ز، 12/ب بالنشر

إلى المدعى عليهم/ فايز كامل حسن الواكد، احمد صبحي كامل واكد، وحسنية محمود كامل 
حسن الواكد، نعمة محمود كامل حسن الواكد، حربية محمود كامل حسن الواكد، ياسر محمود 

كامل حسن الواكد وجميعهم من العرقة جنين ومجهولي محل اإلقامة حاليًا، 
يقتض���ى حضوركم إلى هذه المحكمة يوم 2017/10/30 للنظر ف���ي الدعوى التي أقامها عليكم 
المدعي: محمد غازي كامل واكد من العرقة قضاء جنين بواس���طة وكالئه المحامين: موسى قدورة 

وعالء فريحات � جنين، والتي موضوعها: إزالة شيوع.
ويمكنكم الحضور إلى قل���م المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى وعماًل بأحكام المادة 62 من 
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإنه يقتضى عليكم تقديم الئحة 
جوابية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبلغكم بالنشر وإذا لم تحضروا ولم ترسلوا وكياًل عنكم 

تجري محاكمتكم حضوريًا.
رئيس قلم الحقوق/ محكمة صلح جنين
مصطفى أبو بكر

دولة فلسطين
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ دورا

رقم التنفيذ : 2017/163
التاريخ: 2017/10/9

تبليغ ورقة إخطار تنفيذي صادرة عن دائرة تنفيذ دورا في القضية التنفيذية رقم 

2017/163 بواسطة النشر
إلى المحكوم عليه: ش���حدة ابراهيم جاد الله الخاليلة من الس���موع � وس���ط البلد � وحاليًا مجهول 

محل اإلقامة.
أعلمك أن المحكوم له : محمد س���عيد محمد أبو راس من دورا قد قام بطرح ش���يك عدد 1 للتنفيذ 
قيمة الش���يك 2200 شيكل مس���تحق األداء بتاريخ 2013/10/25 ومسحوب على بنك االستثمار 

الفلسطيني فرع الخليل في القضية التنفيذية رقم 2017/163 مع الرسوم البالغة 34 شيكل.
لذا يتوجب عليك وفي غضون أسبوعين من تاريخ نشر هذا اإلخطار الحضور إلى دائرة تنفيذ دورا 
أو إرسال من ينوب عنك ودفع المبلغ المذكور و/أو االطالع على القضية، وبعكس ذلك سوف تتخذ 

بحقك اإلجراءات الالزمة قانونًا والسير بحقك حضوريًا.
مأمور تنفيذ محكمة صلح دورا
عنه/ حنان عمرو

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح جنين
التاريخ: 2017/10/11
الرقم:  2016/125 حقوق صلح جنين

مذكرة دعوة صادرة عن محكمة صلح جنين في الدعوى الحقوقية 
رقم 2016/125 لتبليغ المدعى عليها االولى بالنشر

إلى المدعى عليها: شركة أبو السمن للمقاوالت واالستثمار والمسؤول عنها/ محمد عطية/ من 
عرابة/ جنين ومجهول محل اإلقامة حاليًا.

يقتض���ى حضورك إلى هذه المحكمة ي���وم 2017/11/13 للنظر في الدع���وى التي أقامها عليك 
المدعي به���اء عدنان عبد قرارية من الفندقومية/ جنين بواس���طة وكيله المحامي محمد ابو عون 
و/أو رائ���د عبيدي � جنين، والت���ي موضوعها: المطالبة بتعويضات 25297 ش���يكل و500 دينار. 
ويمكن���ك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على تفاصي���ل الدعوى 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 بالنش���ر وإذا لم تحضر ولم ترسل وكياًل عنك 

تجري محاكمتك حضوريًا.
رئيس قلم الحقوق/ محكمة صلح جنين
مصطفى أبو بكر

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

مجلس التنظيم األعلى

الرقم:  3990/9/1 
التاريخ: 2017/9/18

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مش���روع تعديل تنظيمي إللغاء مقطع من شارع بعرض 10م وتنظيم شارع مشاة 
بع���رض 4م وتنظيم ش���ارع بعرض 8م بأح���كام خاصة في حوض 8665 � الجاروش���ية/ 

محافظة طولكرم
قرر مجلس التنظيم األعلى بجلسته رقم 2017/8 تاريخ 2017/8/9م،  بموجب القرار رقم 
192 الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ المتعلق بأجزاء من القطع 24، 25، 26، 
27، 29 حوض رقم 8665 باطن األقرع من أراضي الجاروش���ية، وذلك حسب المخططات 

المودعة في مقر الحكم المحلي/ طولكرم ومقر مجلس قروي الجاروشية.
ويعتبر مخط���ط التنظيم نافذًا بعد مضي 15 يومًا من تاريخ نش���ر اإلعالن في الجريدة 
الرسمية وجريدتين محليتين، وذلك استنادا للمادتين 21، 26 من قانون تنظيم المدن 

والقرى واألبنية رقم 79 لسنة 1966م.
حسين األعرج
وزير الحكم المحلي
رئيس مجلس التنظيم األعلى

ورشة في "القدس المفتوحة" تناقش آليات االرتقاء بعمل مركز البحوث
رام الل���ه - "األيام": نظم مركز البحوث اإلدارية واالقتصادية في جامعة 
القدس المفتوحة، بالتعاون مع عمادة كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية 
ف���ي الجامع���ة، بالبيرة، أمس، ورش���ة عم���ل متخصصة لنق���ل الخبرات 
والمع���ارف والتجارب، التي تكّونت لدى أعض���اء هيئة التدريس، الذين 
تلقوا خالل الع���ام الجاري، دورات تدريبية في إس���بانيا وإيطاليا، ضمن 
مشروع بناء القدرات لمراكز البحوث اإلدارية واالقتصادية في مؤسسات 
التعلي���م العالي، بتمويل م���ن برنامج االتحاد األوروبي "إيراس���موس+"، 
حضرها مجموعة من أعض���اء هيئة التدريس من فروع الجامعة بالضفة، 

ومجموعة أخرى من فروع الجامعة بغزة "عبر الفيديو كونفرنس".
وأكد عميد كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية، يوسف أبو فارة، أهمية 
مرك���ز البحوث اإلداري���ة واالقتصادية، وال���دور الريادي ال���ذي يضطلع 
به، حيث سيس���هم بزيادة فاعلي���ة حركة البحث العلم���ي في "القدس 
المفتوحة" والجامعات الفلس���طينية األخرى، وستكون له أنشطة بحثية 
مشتركة مع مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الحكومية ومؤسسات 

القطاع الخاص. 
وأوض���ح أنه تم وض���ع خطة إس���تراتيجية للمركز للس���نوات المقبلة، 
زت على المحاور والجوانب المختلفة التي تضمن لهذا المركز النجاح 

ّ
رك

واالس���تدامة المؤسسية، مشيرًا إلى أن عدة مجموعات بحثية قد شكلت، 
تضم أعضاء هيئة تدريس من فروع الجامعة المختلفة، ومن المتوقع أن 

تحقق إنجازات بحثية متميزة. 
من جهته، قال ش���اهر عبيد ال���ذي اختير مديرًا للمركز: إنه س���ينفذ 
الخطة اإلس���تراتيجية للمركز بالتعاون مع عم���ادة كلية العلوم اإلدارية 
واالقتصادي���ة وعمادة البحث العلمي، مبينًا أن لديه مجموعة من األفكار 
التي س���تضمن لهذا المركز النجاح والتميز واالس���تدامة، وأكد أهمية 
الش���راكة مع المؤسس���ات المحلي���ة والدولية لتحقيق أه���داف المركز 

ورسالته البحثية والمجتمعية.
بدوره، اس���تعرض مدير دائرة الجودة في الجامعة ومنس���ق المشروع، 
يوس���ف الصباح، في كلمة إدارة مش���روع بناء الق���درات لمراكز البحوث 
اإلدارية واالقتصادية في مؤسس���ات التعليم العالي، التطورات التي مّر 
بها المشروع من بدايته حتى اآلن، مبينًا أن برنامج "إيراسموس+" يتيح 
الفرصة ألعضاء هيئة التدريس والباحثين من الجامعات الفلس���طينية 

المش���اركة، في تطوي���ر قدراتهم البحثي���ة، وبناء ش���راكات بحثية مع 
الباحثي���ن من داخل فلس���طين وخارجها، ودعا أعض���اء هيئة التدريس 
لالس���تفادة من تجارب زمالئهم الذين تلقوا دورات في إسبانيا وإيطاليا 

والسويد.
وق���ّدم فضل عيدة الع���رض األول ال���ذي أعده بالتعاون م���ع مجموعة 
زًا على المع���ارف والخبرات التي ت���م تلقيها خالل 

ّ
العم���ل األول���ى، مرك

الدورة التدريبية التي عقدت في إيطاليا، تحت إش���راف جامعة الكويال 
اإليطالي���ة، وتناول فيه آلي���ات الترويج لإلبداع الفك���ري والتقني التي 
عتمد في مؤسس���ات التعليم بالجامعات اإليطالي���ة، مع إبراز إمكانية 

ُ
ت

تطبيقها ونقل تلك الخبرات إلى الجامعات الفلسطينية.
واس���تعرض أن���واع اإلب���داع بجميع أش���كاله والتقني���ات التي يمكن 
تحويلها وتحريكه���ا من مكان إلى آخر، كالمعرف���ة، والمعلومات، وأمور 
أخرى قابلة للنق���ل، مبرزًا الفرق بين مراكز اإلبداع وطرق الترويج لإلبداع، 
"وهذا جانب مهم لمراكز البحوث في مؤسسات التعليم العالي، إذ يمكن 
ستخلص من مشاريع التخرج واألبحاث التي 

ُ
االستفادة من األفكار التي ت

ينتجها أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومخرجاتها، والترويج لها 
واس���تخدامها في تقديم حلول علمية وعملية للمش���كالت التي تعاني 
منها المؤسسات االقتصادية والتشغيلية العاملة في قطاعات األعمال، 
وتك���ون هذه اإلبداعات والترويج لها بمنزلة المفتاح الرئيس لحل بعض 

المشكالت التي يواجهها قطاع األعمال في فلسطين".
أم���ا صالح صبري فقّدم العرض الثاني الذي أعده بالتعاون مع مجموعة 
العمل الثاني���ة، وتناول فيه جانبًا آخر من المع���ارف والخبرات التي تم 
تلقيها خالل الدورة المنعقدة في إيطاليا، وأطلع المشاركين على تجربة 
الجامع���ات اإليطالية "جامعة الكويال" في التعاون والش���راكة مع القطاع 
الخاص، خاصة ما يتعلق بإنشاء ش���ركات جديدة حديثة باالعتماد على 
البح���وث العلمية والكوادر األكاديمية، ثم تطرق إلى دور الجامعة العام 
ضم���ن ثالثة محاور: األكاديم���ي، والبحثي، والتنم���وي، وقد أظهر كيف 
يتم الربط بي���ن محور عمل الجامعة في البح���ث العلمي ومحور التنمية 
بالمجتمع، مش���يرًا إلى أن نقل التكنولوجيا التي تتوصل إليها األبحاث 
الجامعية في جامعة "الكويال" يتم من خالل الدخول في ش���راكات تبنى 
عليها شركات كأحد أش���كال التعاون والشراكة بين الجامعة والمجتمع 

المحل���ي، ممثاًل بالقطاع الخاص، إضافة إل���ى نقل التكنولوجيا للمجتمع 
من خالل بيع براءات االختراع التي تتوصل إليها األبحاث في الجامعات.

وأوضح صبري كيفية إنش���اء هذه الش���ركات والمراحل التي تمر بها، 
ودور الجامعة في ذلك، وتناولت الورقة أصناف الشركاء المفترضين في 
مثل هذه المش���اريع، وأظهرت أهم الوثائق الالزمة للبدء بالمش���روع من 
واق���ع تجربة جامعة "الكويال" في هذه المش���اريع، وتناول العرض أيضًا 
تش���كيل اللجان اإلدارية التي تدير مشروع الشراكة ودور إدارة الجامعة 
فيه���ا أو في المجال���س اإلدارية للش���ركات، وتطرقت الورق���ة إلى آلية 
االس���تفادة من هذه التجربة في الواقع الفلسطيني، من خالل فتح آفاق 
بين المؤسسات األكاديمية والقطاع الخاص، والتوجه نحو عمل مشاريع 
مشتركة تكون بمرتبة شركات تتقاسم إدارتها الجامعات والشركاء من 
القطاع الخاص، وأثارت الورقة بعض التس���اؤالت التي تتعلق بدور مركز 
البحوث اإلدارية واالقتصادية في التوجه نحو القطاع الخاص، وفتح آفاق 

تعاون بين الجامعة وهذا القطاع بما يخدم التنمية المحلية.
وق���ّدم عطية مصلح الع���رض الثالث الذي أعده بالتع���اون مع مجموعة 
العمل الثالثة، متن���اواًل فيه المعارف والخبرات الت���ي تم تلقيها خالل 
ال���دورة التدريبي���ة المنعقدة ف���ي إس���بانيا برعاية جامع���ة "ألميريا" 
اإلسبانية، وقال: يعيش العالم اليوم في عصر المعلوماتية، حيث يتلقى 
البش���ر كمًا هائاًل من البيانات بش���كل يومي بفعل التكنولوجيا، وأصبح 
اإلنس���ان اليوم من مصّدري البيانات ف���ي كل لحظة من حياته، فمثاًل إذا 
أرس���ل صورة ما أو ش���ارك في حدث من خالل مواقع التواصل االجتماعي 

فهو يشارك اآلخرين هذه المعلومات.
ثم قّدم بس���ام الترك العرض األخير الذي أع���ده بالتعاون مع مجموعة 
العم���ل الرابعة، مؤكدًا أن هذا العرض يأتي الحقًا للمش���اركة في الدورة 
التي عقدت في إسبانيا حول التحليل الكمي والنوعي للبيانات والبيانات 
ز فيها 

ّ
الكبيرة وعلم البيانات، التي كانت عقدت في جامعة الميريا، وُرك

على عدة موضوعات، ونقل الترك خالل الورش���ة الخبرات المتعلقة بلغة 
)R(، وهي لغة برمجة تعنى بالتحليل اإلحصائي.

بلدية بيت ساحور: التأخر بتأهيل شبكة 
المياه والمجاري تتحمله الشركة المنفذة

بيت لحم - "األيام": حّمل رئيس بلدية بيت ساحور بمحافظة بيت لحم جهاد 

خير، أمس، المس���ؤولية الكاملة لشركة "مدانات" التي رسا عليها عطاء تأهيل 

ش���بكة المياه والمجاري في المحافظة، فيما يتعلق بالتأخر في إتمام اإلصالح 

بالطرق، ما أدى إلى أزمة مرورية ش���به دائمة في العديد من ش���وارع مدن بيت 

ساحور وبيت لحم وبيت جاال.

وقال خير: إن االتفاقية التي عقدت بين الش���ركة وس���لطة المياه والمجاري 

ف���ي بيت لحم، أقصت رؤس���اء البلديات في محافظة بي���ت لحم عن دورهم في 

المتابعة واإلشراف على ترميم وتأهيل شبكة الصرف الصحي.

م مجلس بيت س���احور البلدي مهامه، كانت االتفاقية 
ّ
وأضاف: عندما تس���ل

موقعة من ذي قبل، وهو يتعامل بناًء على ما هو موجود في الوقت الحالي.

وأوضح أنه تم إعطاء مهلة محددة للشركة إلنجاز مشروعها أقصاها 15 كانون 

األول المقبل، وفي حال تأخرت عن موعد االنتهاء، ستتوجه البلديات بما فيها 

بيت ساحور لرفع قضية عليها أمام المحكمة، مشيرًا إلى أن بلدية بيت ساحور 

تمتلك كافة الملف���ات الموثقة بجميع تفاصيل المخالفات والتقصير من قبل 

الشركة منذ بدء المشروع وحتى اللحظة.

وأش���ار إلى أن الس���بب الرئيس لألزمة هو س���وء تخطيط وتنظيم وإدارة من 

الش���ركة، الفتًا إلى أن أس���بابهم بدت واهية وغير واضحة في تبرير التقصير، 

فذ 
ُ
وتدلل على عدم وجود تخطيط مس���بق ودقيق لتنفيذ المش���روع، وأنه لو ن

بشكل سليم لجلب الفائدة العامة على المواطنين دون أي أزمات.

ودعا خير المواطنين للتروي واالنتظار، خاصة أن هذا المجلس حديث الوالدة 

منذ ثالثة أش���هر فقط، وأن يلتفوا ح���ول البلدية إلنج���اح الخدمات المقدمة 

لهم، والوقوف أم���ام َمن يعيق البلدية والمواطنين س���واء، مبينًا أن المجلس 

البلدي في سياق المضي على خطط إستراتيجية تم ترسيمها واالتفاق عليها، 

لتطوير البلدية على جميع األصعدة البيئية بشكل مستدام.


