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دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: 2016/1098 مدني 
التاريخ: 2018/1/28

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر
صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم  2016/1098

إلى المدعى عليه: مراد علي حسين ذيب أبو الرب ـ رام الله ومجهول محل اإلقامة.
يقتضـــى حضورك إلى محكمة صلح رام الله يوم 2018/3/4 الســـاعة التاســـعة صباحًا للنظر في 
الدعوى المدنية رقم 2016/1098، التي أقامها عليك المدعي محمد عبد الرحيم مصطفى الطويل/ 
دير ابزيع بدعوى وموضوعها المطالبة بمبلغ 3500 شيكل، وجاء في أسباب الئحة الدعوى ما يلي :

الئحة وأسباب الدعوى
1. المدعي قام بإعطاء المدعى عليه مبلغ وقدره 3500 شيكل مقابل أن يقوم المدعى عليه بإصدار 

تصريح عمل للمدعي.
2. قـــام المدعى عليه بمطالبة المدعي بالمبلغ عدة مرات ولكنه كان يماطل وأخيرًا لم يعد يجاوب 

على اتصاالت المدعي.
3. طالب المدعي المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به إاّل أنه رفض وتمنع دون سبب قانوني.

الصالحية: لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر والبت في هذه الدعوى.
الطلب: يلتمس المدعي جلب المدعى عليه وبالمحاكمة الجارية والحكم عليه بدفع المبلغ موضوع 

الدعوى مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية حتى السداد التام للمبلغ.
مع االحترام

تحريرًا في2016/4/13
المدعي

محمد الطويل
ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى.

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

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

خضر أبو تمام
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح جنين
التاريخ: 2018/1/17
الرقم: 2017/728 حقوق صلح جنين

مذكرة دعوة صادرة عن محكمة صلح جنين في الدعوى الحقوقية 
رقم 2017/728 لتبليغ المدعى عليهما 4 و5 بالنشر

إلـــى المدعى عليهما : فهد علي فهد جرار، فتحي علـــي فهد جرار وكالهما من صانور ومجهولي 
محل اإلقامة حاليًا.

يقتضـــى حضوركما إلى هذه المحكمة يـــوم 2018/2/28 للنظر في الدعوى التي أقامتها عليكما 
الجهـــة المدعية جراح احمد محمد الغربية وآخرين عدد 4 بواســـطة وكيلهـــم المحامي : عصام 
مناصرة و/أو مها حاج حسين ـ جنين، والتي موضوعها: ابطال عقود بيع في دائرة تسجيل أراضي 
جنيـــن، قيمة الدعـــوى 1000 دينار اردنـــي، ويمكنكما الحضور إلى قلـــم المحكمة واالطالع على 
تفاصيـــل الدعوى وعماًل بأحكام المادة 62 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 
لسنة 2001 فإنه يقتضى عليكما تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبلغكما 

بالنشر وإذا لم تحضرا ولم ترسال وكياًل عنكما تجري محاكمتكما حضوريًا.
رئيس قلم الحقوق/ محكمة صلح جنين
مصطفى أبو بكر

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين

 رقم المعاملة: 668/ج/2018
التاريخ: 2018/1/28

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلـــن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة رامي ناظم عزيز أبو بكر من يعبد بصفته 
الوكيـــل بموجب الوكالـــة الخاصة رقم )437/2018/949( الصادرة عـــن عدل جنين بتاريخ 
2018/1/28 بموجـــب الوكالة الدورية رقـــم )425/2015/11943( الصادرة عن عدل جنين 
بتاريـــخ 2015/12/8 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم )668/ج/2018( على قطعة األرض رقم 

)3( من الحوض )5( من أراضي كفر قود.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام 

من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: رامي ناظم عزيز أبو بكر

اسم الموكل »المالك«: أنور حسن سعيد حوشية
عدد الحصص المباعة: حسب الدورية

مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين
 رقم المعاملة: 647/ج/2018
التاريخ: 2018/1/28

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن إلطـــالع العموم بأنه تقدم إلى هـــذه الدائرة رياض أحمد أديب فشافشـــة من جبع 
بصفته الوكيل بموجب الوكالة الدورية رقـــم )431/2017/2743( الصادرة عن عدل جنين 
بتاريخ 2017/3/15 بموجب الوكالة الخاصة رقم )430/2017/686( الصادرة عن عدل جنين 
بتاريـــخ 2017/1/23 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم )647/ج/2018( على قطعة األرض رقم 

)54( من الحوض )25( من أراضي جبع.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام 

من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: رياض أحمد أديب فشافشة

اسم الموكل »المالك«: عبد العزيز نمر محمد الشقيقات
عدد الحصص المباعة: حسب الدورية

مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة: 645/ج/2018
التاريخ: 2018/1/28

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلـــن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة ريمـــا محمد فارس مصطفى من اليامون 
بصفته الوكيـــل بموجب الوكالة الدورية رقـــم )437/2018/819( الصادرة عن عدل جنين 
بتاريـــخ 2018/1/24 بموجـــب الوكالـــة العامـــة رقـــم ســـجل)17560(صفحة)2017/23( 
الصادرة عن ســـفارة فلســـطين بعمان بتاريخ 2017/7/13 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 

)645/ج/2018( على قطعة األرض رقم )107( من الحوض )23( من أراضي اليامون.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام 

من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: ريما محمد فارس مصطفى

اسم الموكل »المالك«: يوسف+محمد+فتحي+إبراهيم+أحمد+باسمة+أماني أبناء شريف 
عبد القادر يوسف الحلو+ناصر علي محمد حوشية+فاروق علي محمد حوشية

عدد الحصص المباعة: حسب الدورية
مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين

رقم المعاملة: 671/ج/2018
التاريخ: 2018/1/28

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة ســـالم خليل محمد عباهرة بصفته الوكيل 
بموجب الوكالة الدورية رقم ســـجل)1723(صفحة)2017/60( الصادرة عن سفارة فلسطين 
بعمان بتاريخ 2017/6/4 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم )671/ج/2018( على قطعة األرض 

رقم )15( من الحوض )1( وقطع )46+17+8+125( حوض )20( من أراضي اليامون.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام 

من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: سالم خليل محمد عباهرة

اسم الموكل »المالك«: حسين صادق محمد عباهرة+وجدي+مجدي+محمد+راجح+دانا+من
ى+رشا )أبناء حسين صادق عباهرة(

عدد الحصص المباعة: حسب الدورية
مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

تنويه
وردت عن طريق الخطأ في اإلعالن الصادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين في معاملة بيع 
رقم )3/ش/2018( والمنشور في جريدة األيام بتاريخ 2018/1/28، عبارة قطعة األرض رقم 
)18( مـــن الحوض )43(، والصحيح هو قطعـــة األرض رقم )43( من الحوض )18(، ووردت 

خطأ عبارة بتاريخ 2017/2/25، والصحيح هو بتاريخ 2017/5/15، فاقتضى التنويه.

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 666/ج/2018
التاريخ: 2018/1/28

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد أنا غالب احمد يوسف قاللوة 
بصفتي وكيال عن كامل احمد يوســـف قاللوة بموجب الوكالـــة الخاصة 424/2015/4924 
عـــدل جنين بتاريخ 2015/5/18 المبـــاع 600 متر مربع وذلك بصفـــة وكيال خاصا بموجب 

الوكالة الخاصة رقم 424/2015/4924 تاريخ 2015/5/18
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على اراضي الجديدة حوض رقم 4 قطعة رقم 130.
فمـــن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عشـــرة أيام من 

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

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 653/ج/2018
التاريخ: 2018/1/28

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الســـيد بهاء عبد الله لطفي عواد 
وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 437/2018/881 تاريخ 2018/1/25

بيع الحصص حسب الدورية
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي

عرابة حوض رقم 2 قطعة رقم 32
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عشـــرة أيام من 

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

بهاء عبد الله لطفي عواد حازم خضر لطفي عواد  
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 591/ج/2018
التاريخ: 2018/1/24

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلـــن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الســـيد حســـن هيثم مصطفى 
ارشـــيد بصفتي الوكيـــل عن دانية محمود عزات ابو ســـيفين بالدوريـــة 437/2018/515 
عـــدل جنين بتاريـــخ 2018/1/16 وذلك بصفة وكيـــال دوريا بموجب الوكالـــة الدورية رقم 

437/2018/515 تاريخ 2018/1/16
الصادرة من كاتب عدل

وذلك بمعاملة بيع على اراضي صير حوض رقم 16 قطعة رقم 13.
فمن لـــه أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عشـــرة أيام من 

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

حسن هيثم مصطفى ارشيد دانية محمود عزات ابو سيفين 
دائرة األراضي مكتب جنين

تنويه
طوبـــاس – ذكـــر خطا في اإلعالن الصـــادر عن دائرة تســـجيل أراضي محافظـــة طوباس معاملة 
رقـــم  419/ج/2013 بتاريخ 2013/5/23 ذكر خطأ فـــي رقم قطعة ارض رقم )63( من حوض )11(  

والصحيح رقم قطعة ارض رقم )11( من حوض )63( لذا اقتضى التنويه.

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 181/ج/2018
التاريخ: 2018/1/10

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الســـيد/ة فاتن حسين محمد ابو 
الـــرب وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالـــة الدورية رقم س1704 ص2017/84 تاريخ 

2017/2/22
بيع الحصص حسب الدورية

الصادرة من كاتب عدل سفارة فلسطين عمان
وذلك بمعاملة بيع على أراضي مزرعة تنين حوض رقم 2 قطعة رقم 3.

فمـــن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عشـــرة أيام من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(   
فاتن حسين محمد أبو الرب فوزية+ امتثال/ أبناء عبد الله سعيد عالونة  

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة أراضي أريحا
الرقم: 69/ج/2018
التاريخ: 2018/1/28

إعالن
يعلن الطالع العموم بأنه قد تقدم إلى دائرة تســـجيل أراضي أريحا السيد/ أكرم محمد عبد 
الفتـــاح عليان بصفته وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 208/2017/211 عدل أريحا. 
وذلـــك لفتـــح معاملة بيع على قطعـــة األرض رقم 11 من الحوض رقـــم 33018 من اراضي 

قرية أريحا.
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة التســـجيل خالل فترة عشـــرة 
أيام من تاريخ نشر اإلعالن وبخالف ذلك سيتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.

الحصص المباعةاسم الوكيلاسم الموكل

الفتاح مازن عوني ابراهيم حجازي عبـــد  محمـــد  اكرم 
عليان

حسب الوكالة الخاصة

المشتري/ حسن عبد الله حسن سفيان
عزام انور شاكر حلواني

مدير دائرة أراضي أريحا
عثمان أبو حطب

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة أراضي أريحا
الرقم: 64/ج/2018
التاريخ: 2018/1/28

إعالن
يعلن الطالع العموم بأنه قد تقدم إلى دائرة تســـجيل أراضي أريحا الســـيد/ ايمن صقر 
محمد الخنافســـة بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم ســـجل 1717 صفحة 
2017/74 وكذلـــك الوكالة الدورية رقم ســـجل 1717 صفحـــة 2017/73 والصادرات عن 
ســـفارة دولة فلســـطين في عمان، وذلك لفتح معاملة بيع على قطعتي األرض رقم 110 

و121 من الحوض رقم 33013 من اراضي أريحا.
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة التســـجيل خالل فترة عشرة 
أيام من تاريخ نشـــر اإلعالن وبخالف ذلك ســـيتم الســـير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.

الحصص المباعةاسم الوكيلاسم الموكل

هيـــام حجار )هيام بشـــير محي 
الدين عربي كاتبه(

كاماًلأيمن صقر محمد الخنافسة

المشتري/ خضر محمد توفيق عبد القادر
مدير دائرة أراضي أريحا
عثمان أبو حطب

 دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي رام الله
إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام الله 

رقم الملف : 52/ج/2016
التاريخ: 2016/1/10

يعلن للعموم أنه تقدم لدائرة تســـجيل اراضي رام الله الســـيد سليم فرحان سليم قطمة 
وذلك بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 2002/8881 تاريخ 2002/10/20  

الصادرة عن كاتب عدل رام الله
وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 387 حوض رقم 3 من اراضي جفنا.

 فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة التســـجيل خالل فترة عشـــرة 
أيام من تاريخ نشـــر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم الســـير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل  اسم الموكل )المالك(  

سليم فرحان سليم القطمة أكرم جريس سليم القطمة    
دائرة تسجيل أراضي رام الله

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

مجلس التنظيم األعلى
الرقم: 151/9/1
التاريخ: 2018/1/11

إعالن

صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع تعديل تنظيمي إللغاء جزء من شارع بعرض 12م في حوض 11 ــ 
بيرزيت/ محافظة رام الله والبيرة

قرر مجلس التنظيم األعلى بجلسته رقم 2017/10 بتاريخ 2017/12/24 بموجب القرار رقم 
263 الموافقة على وضع المشـــروع موضع التنفيذ المتعلق بالقطع 176، 177 حوض رقم 
11 مسيجد من أراضي بيرزيت، وذلك حسب المخططات المودعة في مقر الحكم المحلي/ 

رام الله والبيرة ومقر بلدية بيرزيت.
ويعتبر مخطط التنظيم نافذًا بعد مضي 15 عشر يومًا من تاريخ نشر اإلعالن في الجريدة 
الرسمية، وجريدتين محليتين، وذلك استنادًا للمادتين 21 و26 من قانون تنظيم المدن 

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

االثنين 2018/1/29

خالل مؤتمر لـ "القدس المفتوحة" و"إبداع المعلم"

الدعوة إلى االرتقاء بواقع التعليم بما 
ينسجم مع الهدف التنموي الرابع

البيرة – "األيام": دعا مختصون بالشـــأن التربوي، أمس، إلى اعتماد سياســـات 
وآليات تســـهم في االرتقاء بالتعليم، بما ينســـجم مـــع ركائز الهدف التنموي 
الرابع ضمن خطة التنمية المستدامة 2030، التي اعتمدت في إطار قمة عالمية 

نظمت في األمم المتحدة في أميركا خالل أيلول 2015.
جـــاء ذلك خالل مؤتمر "واقع التعليم في فلســـطين ومســـتقبله في ســـياق 
الهدف التنموي الرابع"، نظم بالتزامن في البيرة وغزة، بمبادرة من كلية العلوم 
التربويـــة وعمـــاد البحث العلمي في جامعـــة القدس المفتوحـــة، ومركز إبداع 
المعلـــم، واالئتالف التربوي الفلســـطيني، وذلك تحت رعايـــة رئيس المجلس 

األعلى لإلبداع والتميز عدنان سمارة.
وأشـــاروا إلى ضرورة تعزيز الشـــراكة بيـــن وزارة التربيـــة والتعليم العالي، 
والجامعات والمؤسســـات التربوية، ال سيما فيما يتعلق ببرامج إعداد المعلمين 
قبل الخدمة وأثناءها، إلى جانب وضع سياســـات وقوانين تعزز من مكانة مهنة 

التعليم.
ودعوا إلى العمل على ضمان فرص متكافئة للجميع، في الحصول على التعليم 
المهنـــي والتعليـــم العالي، إضافة إلى تفعيل دور اإلعـــالم التربوي في تعزيز 
مكانـــة مهنة التعليم، وتحســـين مخرجـــات النظام التربوي، بما ينســـجم مع 

الهدف التنموي الرابع، ومتطلبات العصر.
وطالبـــوا بتطوير رؤية تربويـــة واضحة وممنهجة لبناء المناهج المدرســـية، 
أو تطويرها، بشـــكل يراعي حقوق اإلنســـان والمواطنة ومنظومة قيم المجتمع 
والقانون بشكل أوسع، داعين إلى االستفادة من تجربة "القدس المفتوحة" في 
المصادر التربوية المفتوحة ومراكـــز التعلم، وتعميمها على مختلف المناطق 
ثناء 

ُ
المهمشة، لنشر التعليم بين جميع أفراد المجتمع، وفي الظروف العادية وأ

األزمات، ولفتـــوا إلى حيوية رفع االســـتجابة المجتمعية لـــدى القطاع الخاص 
لتمويل قطاع التعليم في فلسطين.

وأكد ســـمارة في مســـتهل المؤتمر، ضرورة مواصلة الجهـــود لالرتقاء بواقع 
التعليم في فلسطين، باعتبار أنه أحد ركائز التنمية والتطور االقتصادي، داعيًا 
إلى االستفادة من تجربة العديد من الدول، التي أثبتت التجربة أن نجاحها في 
النهوض بحـــال التعليم واصالحه، انعكس في احتاللهـــا مكانة متقدمة على 

الصعيد االقتصادي عالميا، مثل سنغافورة، وكوريا الجنوبية.
وذكر رئيـــس "القدس المفتوحـــة" يونس عمرو، أن الجامعـــة أدركت أهمية 
عموميـــة التعليم وديمقراطيته، بالتالي انتشـــرت في كافـــة أرجاء الوطن عبر 
تنويع أدوات التعليم ووســـائطه، وتأمين كافة متطلباته،  بما في ذلك اعتماد 

نهج التعليم المدمج، واطالق الفضائية التعليمية.
وقال: القدس المفتوحة التفتت للشـــرائح المهمشة الســـيما الموجودة في 
المناطـــق النائية، فهناك أماكن في فلســـطين ليس فيهـــا كهرباء وال ماء، لذا 

أنشأت الجامعة، المراكز التعليمية المتنقلة التي تقدم خدمة التعليم لها.
وركز على بعدين أساســـيين، يتمثالن في ضمان أمن المعلم في القطاع العام 
فـــي عمله، وتوفير حماية له من التعديات واالســـتقطاب التي قد يتعرض لها 
من الطلبة وأولياء أمورهم، وضمان األمن الوظيفي لألســـاتذة الجامعيين، داعيا 

بالمقابل الكتاب واألدباء، إلى العناية بأدب األطفال واألدب التربوي.
مـــن جهته، قال وكيل وزارة التربية بصري صالح: "إن ما تغير بين مؤتمر دكار 
العـــام 2000 والهدف الرابع الذي تم إقراره، هو تغيير جذري فبدل التحدث عن 
التعليم للجميع، أصبحنا نتحدث عن توفير تعلم ما قبل المدرســـة، وتوســـيع 
مفهوم التعليم، ليشمل التعليم الثانوي، والتعليم المهني والعالي وربطهما 
بموضوع العيـــش الكريم، ومتطلبات التنمية والقضايا المرتبطة باألطفال ذوي 

اإلعاقة، وما هو مرتبط باإلنصاف لذوي اإلعاقة".
وأضاف صالح: نحن اليوم في فلســـطين نتحدث عن كافة هذه القضايا بعين 
مزدوجـــة، تنظر إلى اإلنجاز المتحقق في التعليم فـــي كل ما يتعلم بمضامين 
الهـــدف الرابع، وعين تنظر إلـــى التحديات التي تواجهنا في الـــوزارة"، داعيا 

بالمقابل إلى زيادة االهتمام بالتعليم في القدس.
وتابع: "نحن بحاجة ماسة إلى خمسة آالف غرفة صفية في القدس، حتى نقول 
أننا نســـير باالتجاه الصحيح، ومن حق أبنائنا في القدس أن يعيشـــوا في بيئة 
تربويـــة مميزة، ونحن نعيش تحديات تتعلـــق بالتهديد بهدم مدارس قائمة 

ومنع إنشاء مدارس جديدة.
وركـــز رئيس مجلـــس ادارة "إبداع المعلم" هشـــام أبو قطيـــش، على حيوية 
مســـاهمة "القدس المفتوحة" في تطوير التعليم، عبر تبني أســـلوب التعليم 

المدمج في الوصول إلى جميع شرائح المجتمع.
وقال: ما يهمنا كشـــعب فلسطيني، هو االســـتفادة من التعليم للخالص من 
االحتـــالل، عبر تعميم التعليم ليشـــمل جميع المناطـــق ومختلف األماكن في 
فلســـطين، وتحســـينه، باعتبار أنه أحد مفاتيح نيل االســـتقالل وإقامة الدولة، 

والخالص من االحتالل.
وأشـــاد النائب مصطفى البرغوثي، في كلمة باســـم االئتـــالف التربوي، بدور 
الجامعـــة في تنظيم المؤتمر، مشـــيرا إلى أن من أهم وســـائل ترجمة الهدف 
الرابع، تفعيل المشاركة المجتمعية في التعليم وتعزيز دور المجتمع المدني 
في هـــذا المجال، األمر الذي يقـــوم به االئتالف، ويضم 32 مؤسســـة وجمعية 
ونقابة وغيرها، وحث علـــى زيادة االهتمام بالتعليم لكن من حيث النوع وليس 

الكم، باعتبار أن نسب االلتحاق في مختلف المراح تعتبر جيدة عموما.
بدوره، قال رئيس اللجنة التحضرية للمؤتمر حســـني عوض: "إن التعليم جاء 
في صميم خطة التنمية المستدامة لألمم المتحدة حتى العام 2030، وإن قطاع 
التعليم في فلســـطين، أصبح يواجه العديد من التحديات التي تفاقمت خالل 
الفترة األخيرة، )...( فأوضاع التعليم في فلســـطين تســـتدعي التدخل والدعم 
الفوري، وهي تمثل أحد أهم األولويـــات خالل هذه المرحلة وأحد أهم مقومات 

صمود الشعب الفلسطيني وثباته على أرضه، ومن هنا نبعت فكرة المؤتمر".
اثر ذلك، بدأت الجلســـة الرئيسة للمؤتمر، وجاءت تحت عنوان "دور مؤسسات 
التعليـــم العالي في تحقيق الهدف التنموي الرابع"، وجاءت الجلســـة العلمية 
األولى، تحت عنوان "مؤشـــرات تحقـــق الهدف التنموي الرابع في فلســـطين"، 
فيما جاءت الجلســـة الثانية واألخيرة تحت عنوان "تجارب ناجحة في الشـــراكة 

المجتمعية ودورها في تحقيق الهدف التنموي الرابع".

فصائل بيت لحم: الوحدة الوطنية الخيار الوحيد لمواجهة االحتالل
بيت لحم – حســـن عبد الجواد: دعت فصائـــل العمل الوطني 
في محافظة بيت لحم إلى التمســـك بالوحـــدة الوطنية والحوار 
الوطني باعتبارهمـــا الطريق والخيار الوحيد لمواجهة االحتالل، 
وكافـــة التحديات الداخليـــة والخارجية التي يواجها الشـــعب 
الفلسطيني، والسياج الحامي للسلم األهلي والمشروع الوطني.

وأكدت الفصائل في بيان صحافي صدر عنها امس، على خلفية 
أحداث مدينة الدوحة المؤســـفة بين نشـــطاء مـــن فتح والجبهة 
الشعبية، إدانتها لالعتداء اإلجرامي بتحطيم صرح الرمز الوطني 
والقومـــي الكبير حكيم الثـــورة الدكتور جورج حبش وتشـــويه 
جدارية قائد كتائب شـــهداء األقصى الشـــهيد احمـــد البلبول، 
باعتبـــار ذلك يمثل اعتداء صارخا علـــى رموز وطنية وقومية لكل 
الشعب الفلسطيني من قبل فئة ضالة خارجة عن الصف الوطني، 

واعتبار ذلك سابقة خطيرة يجب أن ال تمر دون محاسبة.
كمـــا أدانـــت الفصائل الهجوم الـــذي وقع على احـــد المنازل 
في مدينة الدوحة وتعتبره جريمة ترتقي إلى مســـتوى المس 

بالسالم األهلي ووحدة الشعب الفلسطيني.
وأكدت إدانتها الستخدام السالح، في حل الخالفات السياسية 
واالجتماعية، واعتبار ذلك خطًا احمر ال يمكن التساهل معه، لما 

يحمل ذلك من مخاطر تهدد قيمنا الوطنية واالجتماعية. 
ودعـــت فصائل العمـــل الوطني كافـــة القـــوى والتنظيمات 
واألفـــراد بوقف حالة التراشـــق اإلعالمـــي والتحريض، وتجنب 
مزيد من إثارة النزعـــات والنعرات العصبية والمتاجرة بالفلتان 
الفئوي واالجتماعي. كما أكدت القوى الوطنية على حرية العمل 
السياســـي في مدينة الدوحـــة، في إطار من التعـــاون وتعزيز 
العالقات الوطنية، بما يسهم في بناء وتطوير العمل السياسي 

واالجتماعي والتنموي فيها. 
ولفت البيان إلى أن القوى الوطنية قررت العمل على تشـــكيل 
لجنة مشـــتركة من كوادر التنظيمين فتح والجبهة الشـــعبية، 
وبإشـــراف لجنـــة التنســـيق الفصائلـــي لمتابعة وعـــالج كافة 
اإلشـــكاليات المتراكمة بين الطرفين واتخاذ اإلجراءات الصارمة 

بحق كل من يهدد العالقات الوطنية والسلم والمجتمعي. 
كما قررت فصائل منظمة التحرير إقامة صرح وطني مشـــترك 
للشـــهيد القائد الرمز ياســـر عرفـــات، والشـــهيد القائد الرمز 
الدكتـــور جورج حبش في مكان مناســـب يليق بهما، برعاية من 
اللـــواء جبرين البكـــري محافظ بيت لحم، ورأفـــت جوابرة رئيس 

بلدية الدوحة، حيث سيتم اإلعالن عن ذلك في وقت الحق.

تحذير من تسجيل 
أبناء المقدسيين في 
المنهاج "اإلسرائيلي"

القـــدس - "وفـــا": حذر االتحـــاد العام 
ألولياء أمـــور الطالب في مدارس القدس، 
من الوقوع بشـــرك االحتـــالل ومخططاته 
التي تســـتهدف تهويـــد التعليم في 

المدينة المقدسة.
ولفـــت االتحاد، في بيـــان له أمس، إلى 
أن بلديـــة االحتالل أقامـــت مؤخرا مراكز 
الدراسي  للعام  الجدد  الطلبة  لتســـجيل 
القادم؛ وعملت علـــى فرض وصول أولياء 

األمور لهذه المراكز من أجل التسجيل.
وحســـب البيان، عمدت بلدية االحتالل 
على توظيف أشخاص مهمتهم الوحيدة 
تســـجيل أكبر عـــدد من الطـــالب الجدد 

لاللتحاق بدراسة المنهاج "اإلسرائيلي".

حملة "شتاء دافئ " لهيئة األعمال الخيرية
 تغيث العائالت البدوية في قرية امريحة  

كتب محمد بالص:

لـــم تكد العائالت البدوية في قريـــة امريحة "20 كلم" غرب جنين، تنته من ضخ مياه 
األمطار التي تدفقت إلى خيامها ومســـاكنها البدائية، جراء المنخفض الجوي األخير، 
إلى الخارج، حتى كانت طواقم هيئة األعمال الخيرية األسترالية، من أول الحاضرين إلى 
هذه القرية المهددة، لتقدم ما أمكن من مســـاعدات عينية تمكنها من تجاوز المحنة 
التي حلت بها. وأطلقت هيئة األعمال الخيرية، حملة "شتاء دافئ في فلسطين"، عشية 
فصل الشـــتاء الحالي، لتســـتهدف التجمعات البدوية والمناطـــق النائية والمهددة 

ومراكز إيواء المسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة في جميع األراضي الفلسطينية.
وبدا مشهد ستينية من عائلة حمدوني، مأساوي للغاية حيث كانت مالبسها متسخة 
بالوحل الناجم عن اختالط مياه األمطار بالتراب، عندما تدفقت إلى الخيمة التي تعيش 

فيها برفقة والدتها العجوز وابنتها الوحيدة طالبة الصف العاشر األساسي.
وتســـببت ميـــاه األمطار التي ســـرعان ما تحولت إلى ســـيول في أنحـــاء متفرقة من 
األراضي الفلســـطينية، وتحديدا في منطقة الشمال، بإلحاق خسائر مادية فادحة في 
الممتلكات، وتحديدا في التجمعات البدوية التي تعيش فيها مئات العائالت في ظل 

ظروف صعبة للغاية، وتفتقر للحد األدنى من مقومات الحياة اآلدمية.
"الحياة هنا صعبة وال تكاد تطاق، ولكن ال يوجد بديل"..بهذه الكلمات بدأت المواطنة 
حمدونـــي حديثها عن الظروف الصعبة التي يعيشـــها أهالي قرية امريحة التي يبلغ 
عدد ســـكانها نحو 500 نسمة، وتقع في منطقة جبلية بين مستوطنات "حرميش" غربا 
على بعد 2كم، و"مافودوثان1" و"مافودوثان 2" شرقًا على بعد 4كم، بمحاذاة شارع جنين-

طولكرم الذي أغلقه جيش االحتالل لسنوات طويلة.

وتعود أصــــول أهالي هذه القرية النائيــــة، إلى قرية الســــنديانة المهجرة بالقرب من 
مدينة حيفا داخــــل الخط األخضر، والتي هجرها أهلها إبان نكبة عام 48، ليســــتقروا في 
خيام في منطقة الِلجة الواقعة بين يعبد وعانين، حيث اســــتقروا هناك نحو 20عاما، وبعد 
حرب عام 1967 أقدمت ســــلطات االحتالل على طردهم من جديد واقتالع خيامهم ليهجروا 

مرة أخرى إلى منطقة امريحة والتي هي باألصل امتدادا ألراضي مدينة يعبد المجاورة.
وقالت حمدوني، إن أهالي القرية يعيشـــون في رعب دائم جراء تهديدها المتواصل 
بهـــدم منازلهـــا ومنشـــآتها الزراعيـــة المقامة على أراض اشـــتروها في ســـبعينات 
وثمانينيـــات القـــرن الماضي. بعد ترحيلهـــم من بيوتهم ومضاربهـــم عندما أقيمت 

مستوطنة "شاكيد" على أنقاضها شمالي بلدة يعبد.
واضطــــر أهالي هذه القرية، إلى اســــتخدام آبار الجمع للمياه أو شــــرائها بثمن يبلغ 70 
شــــيكال لثالثة أكواب بفعل منعهم من االرتباط بشــــبكة مياه يعبد المجاورة، وإضافة إلى 
ذلــــك ال توجد فيها قنوات صرف صحي، ما يدفعهم إلى اللجــــوء إلى الحفر االمتصاصية 
التي ينضحونها عند امتالئها ويصرفونها في األراضي الزراعية المحيطة بقريتهم، فيما 
ال توجد في القرية عيادة صحية، ما يضطرهم إلى الذهاب للمراكز الصحية في بلدة يعبد 
التي تبعد عنهم حوالي خمســــة كيلو مترات، أما إذا اقتضى األمر الذهاب إلى مستشفى 
فعليهــــم الذهاب إلى جنين. وخــــالل المنخفض الجوي األخير، اجتاحت الســــيول الخيام 
والمســــاكن البدائية التي تعيش فيها العائالت البدوية في هذه القرية، وتسببت بإغراق 

المواد الغذائية واألغطية الشتوية والمالبس، عدا عن الخسائر األخرى التي تسببت بها.
وبحسب مفوض عام هيئة األعمال الخيرية في فلسطين، إبراهيم راشد، فإن الهيئة 
ســـرعان ما بادرت إلى مد يـــد العون لهذه العائالت البدويـــة، ووجهت طواقمها إليها 

لتزودها بالطرود الغذائية واألغطية الشتوية، كمساعدة عاجلة لها.


