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الذاكرة الوفية

فقد هوية
طولكــرم –   شــوفه  -  أعلــن أنا  محمد طالــب عبد الهادي دروبي  عن فقدان هويتي الشــخصية التي 
تحمل الرقم  :  402082051   الرجاء ممن يجدها ان يسلمها الى اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر . 

فقد هوية
مخيم طولكرم –       أعلن أنا مهدي زياد حسن بدير  عن فقدان هويتي الشخصية التي تحمل الرقم  :  

853578235   الرجاء ممن يجدها ان يسلمها الى اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر . 

11/6 د
   دولــة فلسطيــن

ديوان قاضي القضاة

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة طولكرم الشرعية

إعالن تبليغ حضور صادر عن محكمة طولكرم الشرعية 
في الدعوى أساس 1027/ 2017

الى المدعى عليه : العبد علي عيد ابو ســبالن  من الرملة ومقيم حاليا فيها و  ومجهول محل اإلقامة 
فيها وليس له محل إقامة داخل مناطق الســلطة الوطنية الفلســطينية واخر محل اقامة له في بيت 
الزوجية في طولكرم قربة صالة االحالم عمارة االديب الطابق الثاني .  يقتضي حضورك الى محكمة 
طولكرم الشرعية وذلك يوم االثنين الواقع في  11/ 12/ 2017  م الساعة التاسعة صباحا وذلك للنظر 
في الدعوى اساس 2017/1027 وموضوعها «تفريق للغيبة والضرر « المقامة عليك من قبل المدعية  

( ميسون محمد نايف الفي  من ارتاح  وسكانها ).   
فاذا لم تحضر في الوقت المعين أو تعتذر أو ترسل وكيال عنك ترى الدعوى بحقك غيابيا وعليه جرى 

تبليغك ذلك حسب االصول . 
تحريرا في :  17/ 1439/02 هـ وفق  06/ 2017/11 م .

قاضي طولكرم الشرعي  / رائد سبتي سليمان 

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة التربية والتعليم العالي

االدارة العامة لألبنية

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة التربية والتعليم العالي

االدارة العامة لألبنية

إعالن طرح مناقصة عامة
انشاء أسوار وتأهيل ساحات في مدرسة الرماضين األساسية المختلطة-قلقيلية

قامت وزارة التربية والتعليم العالي بتخصيص مبلغا من خالل وزارة المالية والتخطيط من أجل « انشــاء أســوار 
وتأهيل ســاحات في مدرســة الرماضين األساسية المختلطة-قلقيلية «، وعليه ووفق القرار بقانون رقم (8) لسنة 
2014م وتعديالته بشأن الشراء العام ونظام الشراء العام رقم (5) لسنة 2014م والتعديالت بقرار مجلس الوزراء 

لسنة 2016م تعلن وزارة التربية والتعليم العالي عن طرح المناقصة التالية:

المديريةالتمويلاسم المناقصةرقم المناقصة

ثمن نسخة 
وثائق 

المناقصة 
(شيقل)

كفالة دخول 
المناقصة 

(شيقل)

 MEHE/ QDOE/
2017/ 156

انشاء أسوار وتأهيل 
ساحات في مدرسة 
الرماضين األساسية 

المختلطة

وزارة 
المالية 

والتخطيط
1007,500قلقيلية

المؤهلون لالشــتراك في المناقصة: يحق للمصنفين كمقاولي أبنية (كافة الدرجات) لدى لجنة التصنيف الوطنية 
االشتراك في هذه المناقصة.

الحصول على وثائق المناقصة: يمكن للراغبين باالشتراك في هذا العطاء الحصول على وثائقه من المقر الرئيسي 
لمديرية التربية والتعليم العالي في قلقيلية مصطحبين معهم شهادة تصنيف سارية المفعول وصادرة عن لجنة 
التصنيف الوطنية باإلضافة إلى وصل دفع ثمن نســخة العطاء وذلك حتى الســاعة الواحدة والنصف من بعد ظهر 

أيام الدوام الرسمي ولغاية يوم الخميس الموافق 2017/11/16م.
 ثمن نسخة وثائق المناقصة: حسب ما هو مبين في الجدول أعاله لكل نسخة كرسوم غير مستردة تودع في بنك 
فلسطين لحساب إيرادات وزارة المالية والتخطيط – وزارة التربية والتعليم العالي، حساب رقم (219000/13) وذلك 

لغاية يوم الخميس الموافق 2017/11/16م.
زيارة الموقع: ســتنظم زيارة ميدانية للموقع يوم االحد الموافق 2017/11/19م ويكون االلتقاء الســاعة العاشــرة 

صباحا في مقر مديرية التربية والتعليم/ قلقيلية.
االجتماع التمهيدي: سيتم عقد اجتماع تمهيدي للرد على استفسارات المقاولين يوم األحد الموافق 2017/11/19م 

بعد زيارة الموقع مباشرة.
كفالة دخول المناقصة: قيمتها حسب ما هو مبين في الجدول أعاله، وتكون على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي 
مصدق، ويكون عرض الســعر ســاري المفعول لمدة (120) يوما من تاريخ اإلقفال والكفالة ســارية المفعول لمدة 

150يوما من تاريخ االقفال وتكون لصالح وزارة التربية والتعليم العالي.
تسليم العروض  : يتم تسليم العروض في مقر وزارة التربية والتعليم العالي في رام اهللا، الماصيون شارع المعاهد 
–دوار المغتربين-المبنى الرئيسي- الطابق الثاني-غرفة رقم -223دائرة العطاءات والمشتريات،  في ظرف مغلق 
ومختــوم ومكتوب عليه رقم المناقصة واســمها مرفقاً بتأمين دخول المناقصة ويــودع في صندوق العطاءات في 

موعد أقصاه الساعة الحادية عشرة من صباح يوم االربعاء الموافق 2017/12/06م.
موعد فتح العروض: الســاعة الحادية عشــرة من صباح يوم االربعاء الموافق 2017/12/06م في جلسة علنية في 

دائرة العطاءات والمشتريات في مقر وزارة التربية والتعليم العالي- المبنى القديم.

أجور اإلعالن والنشر على من يرسو عليه العطاء على أن تدفع عند توقيع العقد.1.شروط عامة:
وزارة التربية والتعليم العالي غير ملزمة بقبول أقل األسعار.2.

إذا وجد تعارض بالمعطيات بين وثائق المناقصة وإعالن الطرح بالصحف الرسمية 3.
تعطى األولوية إلعالن الطرح.

لالستفســار يمكن االتصال باإلدارة العامة لألبنية /وزارة التربية والتعليم العالي أو دائرة العطاءات والمشــتريات 
على الهواتف التالية: 022983265، 022983252 ،  فاكس: 022983294، كما يمكن مراجعة صفحة وزارة التربية 

.www.mohe.gov.ps:والتعليم العالي االلكترونية على العنوان
د. صبري صيدم 
وزير التربية والتعليم العالي

إعالن طرح مناقصة عامة
تلقــت الحكومــة الفلســطينية لصالــح وزارة التربية والتعليم العالي تمويال مشــتركا من قبل عــدد من المانحين 
(فلندا، ألمانيا، إيرلنده، النرويج وبلجيكا) تحت مسمى ”التمويل المشترك“ (JFA) لدعم تنفيذ خطة تطوير التعليم 
اإلســتراتيجية، حيث تنوي وزارة التربية والتعليم العالي اســتغالل جزء من هذه المنحة إلنشــاء، تشــطيب، صيانة 

وتأثيث مدارس ومباني إدارية، وعليه تعلن وزارة التربية والتعليم العالي عن طرح المناقصة التالية:

المحافظةاسم المناقصةرقم المناقصة
كفالة دخول 

USD المناقصة
ثمن نسخة العطاء

USD
MEHE/

JFA/7.1001 /2017
صيانة وتأهيل المعهد 

الوطني للتدريب التربوي
رام اهللا 
والبيرة

2800
100

المؤهلون لالشتراك في هذه المناقصة:
المقاولين الفلسطينيين المصنفين كمقاولي أبنية (كافة الدرجات) لدى لجنة التصنيف الوطنية.

المقاولين غير الفلسطينيين المحققين للشروط الواردة في وثائق المناقصة.
الحصــول على وثائق المناقصة: يمكن للراغبين باالشــتراك في هذه المناقصــة الحصول على وثائقها من المقر 
الرئيســي لوزارة التربية والتعليم العالي، المبنى القديم، الطابق الثاني، دائرة العطاءات والمشــتريات، غرفة رقم 
223، مصطحبين معهم شــهادة تصنيف سارية المفعول وصادرة عن لجنة التصنيف الوطنية باإلضافة إلى وصل 
دفع ثمن نسخة العطاء وذلك حتى الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر أيام الدوام الرسمي ولغاية يوم الخميس 

الموافق 2017/11/16م.
 ثمن نســخة المناقصة: حســب ما هو موضح في الجدول أعاله لكل نســخة كرســوم غير مستردة يتم إيداعها في 
بنك فلسطين لحساب إيرادات وزارة المالية – وزارة التربية والتعليم العالي، حساب رقم (219000/13) ولغاية يوم 

الخميس الموافق 2017/11/16م.
زيارة الموقع: ســتنظم زيارة ميدانية للموقع يوم األحد الموافق 2017/11/19م ويكون االلتقاء الســاعة العاشــرة 

صباحا في مقر المعهد الوطني للتدريب التربوي- البيرة.
االجتماع التمهيدي: سيتم عقد اجتماع تمهيدي للرد على استفسارات المقاولين بعد زيارة الموقع مباشرة.

كفالة دخول المناقصة: قيمتها حسب ما هو مبين في الجدول أعاله، وتكون على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي 
مصدق، ويكون عرض السعر ساري المفعول لمدة (120) يوما والكفالة سارية المفعول لمدة (150) يوما من تاريخ 

االقفال وتكون لصالح وزارة التربية والتعليم العالي.
تسليم العروض: يتم تسليم العروض في مقر وزارة التربية والتعليم العالي في رام اهللا، الماصيون شارع المعاهد 
–دوار المغتربين-المبنى الرئيسي- الطابق الثاني-غرفة رقم -223دائرة العطاءات والمشتريات،  في ظرف مغلق 
ومختوم ومكتوب عليه رقم العطاء واسمه مرفقاً بتأمين دخول المناقصة ويودع في صندوق العطاءات  في موعد 

أقصاه يوم األربعاء الموافق 2017/12/06م الساعة الحادية عشرة صباحا.
موعد فتح العروض: الســاعة الحادية عشــرة من صباح يوم األربعاء الموافق 2017/12/06م في جلسة علنية في 

دائرة العطاءات والمشتريات في مقر وزارة التربية والتعليم العالي- المبنى القديم.

أجور اإلعالن والنشر على من يرسو عليه العطاء على أن تدفع عند توقيع العقد.1.شروط عامة:
وزارة التربية والتعليم العالي غير ملزمة بقبول أقل األسعار.2.
إذا وجد تعارض بالمعطيات بين وثائق المناقصة وإعالن الطرح بالصحف الرسمية 3.

تعطى األولوية إلعالن الطرح.
لالستفســار يمكن االتصال باإلدارة العامة لألبنية /وزارة التربية والتعليم العالي أو دائرة العطاءات والمشــتريات 
على الهواتف التالية: 022983265، 022983252 ،  فاكس: 022983294، كما يمكن مراجعة صفحة وزارة التربية 

.www.mohe.gov.ps:والتعليم العالي االلكترونية على العنوان
د. صبري صيدم 
وزير التربية والتعليم العالي

11/6 د

11/6 د

دولــة فلسطيــن
وزارة المالية والتخطيط

االدارة العامة لضريبة األمالك
الرقم: 2017/118

إعالن صادر عن ضريبة أمالك الخليل
يعلــن الطــالع العموم بأنه تقدم إلى مكتب ضريبة أمالك الخليل الســيد شــاهر علي أحمد القاضي 
مــن صوريف هوية رقم 955053756 وذلك بصفته مشــتريا بموجــب الوكالة الدورية الصادرة عن 
سفارة دولة فلسطين في االردن تحت سجل رقم 1800 صفحة رقم 2017/13 بتاريخ 2017/9/19 
والوكالة العامة الصادرة عن ســفارة دولة فلســطين في االردن تحت ســجل رقم 1789 صفحة رقم 

2017/29 بتاريخ 2017/8/29: 
- في الحوض رقم: 22  ، القطعة رقم:  22

- من أراضي: حزما/ قضاء صوريف. 
- وذلك من اجل البيع.

- المشتري: معتصم شاهر علي القاضي.
- اسم الموكلين: باسم محمود علي القاضي وزهور محمود علي القاضي وتمارا محمود علي القاضي.

- اسم الوكيل: شاهر علي أحمد القاضي وباسم محمود علي القاضي. 
- اسم المالك: محمود علي أحمد القاضي.

- فمــن لــه اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة أمالك الخليــل خالل مدة أقصاها 15 يوما من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن.

مدير دائرة ضريبة أمالك الخليل 

11/6 د

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

محكمة صلح حلحول11/6 د

تبليغ بالنشر اخطار تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ محكمة 
صلح حلحول في القضية التنفيذية رقم 2017/2060 

الــى المحكــوم عليه عبد القادر رشــدي عبــد القادر العالول من نوبا وســط البلد. اســتنادا الى قرار 
ســعادة قاضي تنفيذ محكمة صلح حلحول الصادر بتاريخ 2017/10/29 في الدعوى التنفيذية رقم 
2017/2060 والمقامــة ضــدك من قبل المحكوم له اياد فؤاد صبري عوض من بيت امر وموضوعها 
تحصيل دين بقيمة 300 دوالر امريكي وذلك بموجب شيد عدد1 مستحق االداء بتاريخ 2017/7/25 
يحمل الرقم 20000002 من حســاب رقم 3301180030 ومسحوب على بنك فلسطين فرع الخليل 
وموقع من قبلك حســب األصول والقانون. لذا تقرر اعالمك بضرورة حضورك ومراجعتك بالذات او 
ارسال وكيل عنك لدائرة تنفيذ حلحول خالل اسبوعين من تاريخ نشر هذا االعالم وفقا الحكام المادة 
10 من قانون التنفيذ الفلســطيني حســب األصول  واذا لم تبادر بذلك فســوف تقوم دائرة التنفيذ 

باجراءات التنفيذ الجبري بحقك حسب األصول والقانون. 
مأمور تنفيذ حلحول/ سمير ابوعلي

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

محكمة بداية الخليل11/6 د

 تبليغ الئحة دعوى وموعد جلسة بالنشر
 في الدعوى الحقوقية رقم 2017/37

الى المدعى عليهما -1 عزمي عبد القادر احمد العالول- نوبا- ومجهول مكان االقامة حاليا -2 عدنان 
عبــد القــادر احمد العالول- نوبا ومجهول مكان االقامة حاليا. يقتضــي حضوركما الى محكمة بداية 
الخليل الموقرة في يوم الثالثاء 2017/10/31 الساعة الثامنة صباحا في الدعوى الحقوقية المذكورة 
اعاله والتي اقامتها ضدكما المدعية رابعة عبد القادر احمد عدوان- الخليل- ابوكتيال بواسطة وكيلها 
المحامــي احمــد علي العملة والتي موضوعها ابطال والغاء وكاالت دوريــة. وبناء على القرار الصادر 
في جلســة 2017/9/18 تقرر تبليغكما الئحة الدعوى و موعد الجلسة. ويمكنكما استالم نسخة عن 
الئحــة الدعــوى ومرفقاتها من قلم محكمة بداية الخليل.وعمال باحــكام المادة 20 من قانون اصول 
المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001 يتوجب عليكما الحضور إلى محكمة بداية الخليل 
في الموعد المحدد او ارسال محام عنكما، وكذلك يتوجب عليكما تقديم الئحة جوابية خالل مدة 15 
يوما من تاريخ تبلغكما هذا اإلعالن بواسطة النشر في احدى الصحف المحلية وبعكس ذلك ستجري 

محاكمتكما حضوريا.
رئيس قلم محكمة بداية الخليل/ جواد شاهين 

«صالح الدين عبد الجبار»
الشهيد (يونس عواد) صالح الدين عبد الجبار من مواليد قرية 
(تلفيت) قضاء نابلس عام 1947، أتم دراســته االبتدائية في 
قريتــه ثم انتقل إلــى عمان وأتم دراســته الثانوية في كلية 

الحسين.
كان مــن أوائل الذين التحقوا بحركــة فتح عام 1968 وخضع 
لــدورة تدريبية في معســكر الهامة قرب دمشــق ثم عاد إلى 
قريــة الطيبــة قرب إربد. نفــذ عدة عمليــات قتالية في عمق 
األرض المحتلة ثم تم ترشيحه لدورة تأهيل ضباط في كلية 
(سكيكدة) بالجزائر عام 1969. وبعد عودته تم تعيينه ضابط 
عمليــات في الوحدة الجنوبية من القطاع الشــمالي حيث كان 

يعمل في قاعدة (16).
بعد خروج الثورة من الســاحة األردنيــة عام 1971 توجه إلى 
دمشــق حيث تم تشــكيل وحدة من المقاتلين في طرطوس 
تابعة لقطاع نســور العرقوب ثم التحق بقطاع الجوالن كآمر 

وحدة.
اختار اســمه الحركي (يونس عواد) والذي بقي يعرف به حتى 
استشهاده وقلة الذين يعرفون اسمه الحقيقي. ساهم بفعالية 
في قواعد الثورة  في جنوب لبنان، ولعب دوراً بارزاً في تصديه 

للقوات االنعزالية أثناء الحرب األهلية في لبنان.
استلم مهمة قائد الوحدة الخاصة في بيروت والتي كانت جزءاً 
من قوات أجنادين وشاركت بفعالية قتالية ممتازة أثناء االجتياح 

االسرائيلي عام 1982.
أنهى دورة قادة كتائب في االتحاد الســوفييتي عام 1978 ثم 
التحق بدورة األركان في يوغســالفيا وحصل على ماجســتير 
في العلوم العسكرية من أكاديمية المارشال تيتو في بلغراد.

خــرج عــام 1982 من بيروت بعــد رحيل القــوات وتوجه إلى 
الجزائر حيث تم تعيينه نائباً لقائد قوات أجنادين اللواء محمد 
جهاد. عندما اشتدت الهجمة على شعبنا الفلسطيني في لبنان 
وخاصة بعد خروج قوات الثورة من الساحة اللبنانية وبتكليف 
من القيادة تم إرساله إلى الساحة اللبنانية حيث استلم مهمة 
قائــد منطقة بيروت عام 1985 وبقي على رأس مهمته حتى 

تاريخ استشهاده في 6/4/1993.
حــرص في بيــروت على أال يظهر إلى العلن كقائد عســكري 
لمنطقة بيروت، ولكن مجموعة أبو نضال (صبري البنا) كانت 
ترصــد حركاتــه فقد كانت تعلم أن الشــهيد يونس عواد هو 
همزة الوصــل بين القيادة الفلســطينية والقوى السياســية 
اللبنانية وبعد رصد دقيق ومســتمر اســتطاعت مجموعة أبو 

نضال الوصول إلى مكان سكنه في الفاكهاني.
غــادر إلى تونــس لالجتماع مع الرئيس الراحل ياســر عرفات 
ليضعه في صورة الوضع الميداني في الساحة اللبنانية، فتم 
رصد حركاته عند عودته إلى مطار بيروت حيث قامت مجموعة 
أبــو نضــال بمالحقته وإطالق النــار عليه مــن كاتم الصوت 

فسقط يونس واختفى القتلة في زحمة بيروت.
يونــس عــواد، الفارس الــذي قاتل فــي كل األماكــن ودافع 
عــن القرار الوطني، األغــوار، الجوالن، جنــوب لبنان، بيروت 
وضواحيها، المخيمات، سقط برصاص العمالء المأجورين، ذلك 

الرجل الصلب، البسيط، الحازم، الشجاع، البشوش.
ســقط يونس يــوم 6/4/1993 وتم نقل جثمانــه إلى عمان 

ليوارى التراب هناك.
كانت سمعته تسبقه كضابط ملتزم، فلسطيني حتى النخاع. 

مثال للصمود واالنتماء، ونموذج للعطاء والتضحية.
جــرى تقبل التعازي في قاعة الشــهيد فهد القواســمي الذي 
سبق وسقط برصاص الغدر والخيانة. غاب علم آخر من ساحة 
الشرف ولكن ذكراه ستبقى شاهدة له على مسيرة كفاح طويلة 
وعطاء ال ينضب، واستعداد دائم لتنفيذ كل ما يعتقد أنه يصب 

في مجرى القضية الفلسطينية.

بحث سبل إطالق مشروع اإلبداع والتميز لطلبة مراكز التنمية االجتماعية

الوزير الشاعر يقدم 25 حاسوبا محموال ناطقا لذوي اإلعاقة
رام اهللا- الحيــاة الجديدة- قدم وزير التنمية 
االجتماعية إبراهيم الشاعر، في مقر الوزارة 
بــرام أمــس، 25 حاســوبا محمــوال ناطقــا 
لألشــخاص ذوي اإلعاقة، بالتعاون والشراكة 
مع مؤسســة إنقاذ الطفــل، لطلبة الجامعات 
والمــدارس فــي المحافظــات الشــمالية بعد 
دراسة احتياجاتهم، كدفعة أولى تليها دفعات 
أخرى لطلبة آخرين بعد دراســة هذا االحتياج 
من قبل اإلدارة العامة لألشخاص ذوي اإلعاقة 

في الوزارة.
وتم توقيع اتفاقية تفاهم وتعاون مشــترك 
بين الوزارة ومؤسســة إنقــاذ الطفل، لدعم 
األطفال في فلســطين بما يتــالءم مع خطة 
الــوزارة واســتراتيجيتها لتحقيــق أهدافهــا 

التنموية.
وقــال الوزير الشــاعر: إن األطفال والشــباب 
مــن ذوي اإلعاقة، يحملون رســالة ســامية، 
وتدعمهــم وزارة التنميــة االجتماعيــة قائدة 
قطــاع الحماية والرعاية االجتماعية، مشــيرا 
إلى أن الوزارة تعمل بإرادة وتصميم ومنهجية 
منظمة نحو العمل التنموي لخلق منظومة من 
الخدمات االجتماعية المتكاملة لجميع الفئات 
المهمشــة والفقيرة، انطالقا من المسؤولية 
الوطنيــة واألخالقية والدينيــة واالجتماعية، 
وبنــاء على دراســة االحتياجات لهــذه الفئات 
بالشــراكة الحقيقيــة بين جميــع القطاعات 
والمؤسســات لتقديــم الخدمــات االجتماعية 

بأعلى جودة.
وأضاف الشاعر أن العدالة االجتماعية وتقديم 

الخدمات بكفاءة وجودة عالية، تتطلب تضافر 
الجهود بين جميع الشركاء، والعمل بالقوانين 
واللوائــح التــي تتضمــن حقوق األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة، وخاصــة األطفــال والشــباب 
ممــن يلتحقــون بركــب المســيرة التعليمية 
لتحسين حياتهم ومســاعدتهم وتوفير بيئة 
مالئمة وحاضنة لهم وتوعية وإرشاد األهالي 

والمجتمع إلحقاق حقوقهم.
وأكــدت المديــرة القطريــة لمؤسســة إنقاذ 
الطفــل جنيفــر مــور هــود، على الشــراكة 
الحقيقيــة والدائمــة والمتواصلــة مــع وزارة 
التنميــة االجتماعيــة فــي دعــم األطفــال 
واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، بدراســة الحالــة 
والبرامــج الداعمة لألطفــال ممن يتعرضون 

لالعتقال من قبل االحتالل اإلسرائيلي، وممن 
يتعرضون للعنف، ومشــاركة المؤسسة في 

شبكات حماية الطفولة.
وبحث الشاعر، مع مدير عام مؤسسة «إنجاز» 
رندة ســالمة، أمس، سبل التعاون والشراكة 
إلنجاز مشــروع اإلبداع والتميــز، الذي يهدف 
إلى تعزيز قدرات ومهارات القيادة لدى طلبة 
مراكز تأهيل الشبيبة التابعة لوزارة التنمية 

االجتماعية في جميع محافظات الوطن.
وأكــد الوزير الشــاعر أهمية العمــل مع فئة 
الشباب، وخصوصا من أبناء العائالت الفقيرة 
والمهمشة، وتأهيلهم وبناء قدراتهم، حيث إن 
هذا المشروع سيمنح الطلبة فرصة حقيقية 
لخوض غمــار العمل الريــادي ويمكنهم من 
إنشاء مشــاريع خاصة بهم، والذي سيعكس 
االســتراتيجية التنموية للــوزارة، التي تهدف 
لتمكين الفئات المهمشة ودمجها بعجلة اإلنتاج 

لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال: إن الوزارة تعمل بشــكل دائم لتعميم 
ثقافــة العمــل التطوعــي من قبل الشــباب 
المؤسســات والقطاعــات  ، بالتشــبيك مــع 
المختلفة ليصبح ثقافة ســائدة لدى المجتمع 
الفلسطيني.وأكدت سالمة استعداد مؤسسة 
«إنجاز» بجميع طواقمهــا، للعمل مع الوزارة 
لتحقيق هذا المشروع الريادي والمتميز والذي 
يخدم قطاع الشباب. كما شكرت الوزير الشاعر 
على اهتمامه بقطاع الشــباب وخاصة الفئات 
المهمشــة والفقيرة منهــم، بتمكينهم وبناء 

قدراتهم لتحقيق األهداف التنموية.

الشاعر خالل لقائه الوفد.

«القدس المفتوحة» تنهي استعداداتها لعقد مؤتمر التراث السادس في جنين والجليل
أنمــاط التــراث الشــعبي فــي 
محافظة جنين ومنطقة الجليل 
مثل: التــراث والهوية، والغناء 
الشــعبي، والمثــل الشــعبي، 
والعادات والتقاليــد، والحفاظ 
على التراث الشــعبي وآلياته، 
واألزياء والمالبس، والحكايات 
في التراث الشعبي. ثم بين أن 

المؤتمر الساس هو األول الذي 
يعقد بالتعاون بين أبناء شعبنا 
الفلســطيني فــي أراضي 48 
وفــي الضفة، وهو األول الذي 
يتضمــن مهرجانــاً يعقــد في 
مدينة فلســطينية في الداخل 
أيضاً، ويتوقع أن يشــهد إقباالً 

كبيراً من الحضور.

المؤتمــر  الجامعــة: «إن  فــي 
ســيتضمن عــرض (22) ورقة 
علميــة مقدمــة مــن باحثيــن 
متخصصين تشمل كل أنماط 
التراث الشــعبي فــي محافظة 
جنين وفي الجليل، بمشــاركة 
باحثيــن مــن المنطقتين، عبر 
أوراق عمــل خاصــة  تقديــم 
بالتــراث الشــعبي، بمــا يؤكد 
أن تراثنــا واحد، ويؤكــد أيضاً 
عمق الصالت بين أبناء الشعب 

الفلسطيني الواحد».
وأضاف: «إن هذا المؤتمر يأتي 
اســتكماالً لخمســة مؤتمــرات 
ســابقة عقدتهــا الجامعة في 
محافظات الوطن بهدف التركيز 
علــى التراث الشــعبي في كل 
محافظــات الوطن، وصوالً إلى 
إنشــاء موسوعة تراثية شاملة 
صــدر منها لغاية اآلن خمســة 
أجــزاء حول التــراث في خمس 
مــن محافظــات الوطن، وعلى 

رأسها محافظة القدس.
أن  الســلوادي  د.  أ.  وأوضــح 
مختلــف  ســيتناول  المؤتمــر 

رام اهللا- الحياة الجديدة- أنهت 
المفتوحــة  القــدس  جامعــة 
اســتعدادات عقــد مؤتمرهــا 
الســادس للتــراث،  الذي يأتي 
تحت عنوان «التراث الشــعبي 
الفلسطيني في محافظة جنين 
والجليل...هوية وانتماء»، الذي 
يعقد تحت رعاية فخامة رئيس 
دولة فلسطين محمود عباس 
«أبو مازن» ويمثله دولة رئيس 
الوزراء األستاذ الدكتور رامي 

الحمد اهللا.
المؤتمر األكاديمي  وســيعقد 
يوم األربعــاء الموافق 11-8-

التاســعة  الســاعة  2017م 
والنصــف صباحــاً فــي قريــة 
حداد السياحية بمدينة جنين، 
وسيعقبه مهرجان فني يمثل 
ألــوان التــراث الشــعبي فــي 

المحافظة وذلك عند الســاعة 
الثالثة بعد ظهر اليوم نفســه 
في قرية حداد السياحية أيضاً.

وسيتبع المؤتمر مهرجان فني 
بالتعاون مع بلدية الناصر في 
قاعة محمود درويش بمدينة 
الناصــرة، وذلك يوم الخميس 
الموافــق 9-11-2017م عند 

الساعة الثانية والنصف.
وقال أ. د. يونس عمرو رئيس 
الجامعــة: «إن جامعة القدس 
المفتوحة تعد رائدة في مجال 
الحفاظ على التراث الشــعبي 
بعقدها الكثيــر من الفعاليات 
التــي تعنى بالتراث الشــعبي 
الفلســطيني بغية المحافظة 
علــى هويتنــا الوطنيــة التي 
تتعرض للطمــس والتزييف، 
بمــا يؤكد رســوخ جذورنا في 

هذه األرض منذ آالف السنين».
وتابــع أ. د. عمــرو: «إن العدد 
الموســوعة  مــن  الخامــس 
الفلسطينية للتراث الشعبي، 
الخاصــة بمحافظة بيت لحم، 
قد اعتمدت من ضمن فعاليات 
احتفاليــة (بيت لحــم عاصمة 
للثقافة العربية عام 2020م)، 
وتضم أيضاً شتى ألوان التراث 
الشــعبي فــي المحافظة، بما 
يكمــل حلقة التراث الشــعبي 
فــي أرجــاء الوطــن باعتباره 
تراثاً واحداً متماثالً مع مراعاة 
الخصوصيــات الطفيفــة لكل 

محافظة».
إلــى ذلــك، قــال أ. د. حســن 
اللجنــة  رئيــس  الســلوادي، 
 ، تمــر للمؤ يــة  لتحضير ا
عميــد كليــة الدراســات العليا 

عيسى عبد الحفيظ


