
7االربعاء 2018/3/28 أيــــــام فـلـسـطـيـنـيــة

دولة فلسطين
سلطه األراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين

رقم المعاملة: 2017/7057
تاريخ: 2018/3/27

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعل���ن إلطالع العموم بأن���ه تقدم إلى ه���ذه الدائرة محمد نصري موس���ى كلش بصفتي 
وكي���ل بموجب الوكالة الدورية رق���م )8835/2013/417( الصادرة ع���ن عدل جنين بتاريخ 
2013/11/5 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم )7057/2017( على قطعة األرض رقم )38+40( 

حوض )36( من أراضي عرابة.
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: محمد نصري موسى كلش

اسم الموكل "المالك: لميه+خيريه أبناء محمد عازم أبو ناعمة 
عدد الحصص المباعة: حسب الوكاالت

مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

تنويه
وردت ع���ن طريق الخطأ في اإلعالن الصادر عن دائرة تس���جيل أراض���ي جنين في معاملة 
بيع رقم 2017/9005 والمنش���ور في جريدة األيام بتاري���خ 2017/12/13، عبارة المعطوفة 
عل���ى الخاص���ة رق���م )424/2015/4121(، والصحي���ح ه���و المعطوفة عل���ى الخاصة رقم 

)423/2015/4121(، فاقتضى التنويه.

تنويه
ورد عن طريق الخطأ في اإلعالن الصادر عن محكمة صلح جنين في الدعوى رقم 2017/1887 
حقوق صلح جنين، والمنش���ور في جريدة األيام بتاريخ 2018/3/22، اسم المدعي رضظان 
رضا حس���ين يحيى من كفر راعي، والصحيح هو رضوان رضا حس���ين يحيى من كفر راعي، 

فاقتضى التنويه.

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2018/2/28
الرقم: 2017/9585

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم 2017/9585

إلى المحكوم عليه/ خالد فتحي احمد حس���ن/ شركة حماية موظف شركة الحماية مجهول محل 
اإلقامة حاليًا.

نعلمك أن المحكوم له: جبريل موسى جبرين أبو الحالوة/ وكيله المحامي أيمن القاضي.
أن���ه قد تم تجديد اإلجراءات في المل���ف التنفيذي المرقوم أعاله حيث أنه قد حضر/ت المحكوم 
علي���ه/ عليها إلى دائرتنا وطرح/ت لتنفيذ كمبياالت بقيمة 4250 ش���يكل باإلضافة إلى مبلغ 53 

شيكل، بدل رسوم تنفيذ حالة ومستحقة األداء إضافة إلى الرسوم والمصاريف.
لذا يتوجب عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أس���بوعين من نشر هذا اإلعالن 
وبعكس ذلك سيتم الس���ير بإجراء التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر 

حسب األصول والقانون.
مع االحترام

مأمور التنفيذ
إياد مشهور

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية طولكرم
الرقم: 2017/4664 
التاريخ: 2018/3/1

ورقة إخبار بالنشر
صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم

إلى المحكوم عليهم: فريد "محمد س���ليم" فريد عبد الله وفواز "محمد سليم" فريد عبد الله وفؤاد 
"محمد سليم" فريد عبد الله وجميعهم من طولكرم، ومجهولي محل اإلقامة حاليًا.

عماًل بقرار س���عادة قاضي التنفيذ بتاريخ 2018/3/1 في القضية التنفيذية 2017/4664 والتي 
موضوعها إزالة شيوع في قطعة األرض رقم 135 حوض 8498 من أراضي ذنابة، فقد تقرر إعالمك 
حي���ث أنه وعماًل بالمادة 10 من قانون التنفيذ فقد تقرر إعالمك بتقرير الخبرة وبوضاعة اليد على 
قطع���ة األرض رقم 135 حوض 8498 من أراضي ذنابة موقع جبل الس���يد حيث قدر س���عر المتر 
المربع الواحد بقطعة األرض ب�150 دينار اردني للمتر الواحد وأنه عليك أن تقم خالل خمسة عشر 
يوم���ا من تاريخ تبلغ���ك بتنفيذ مضمون القرار و/أو اداء الدين إل���ى المحكوم له ناجح عبد الكريم 
في���اض خضر من دير الغصون، وإذا ل���م تقم بتنفيذ مضمون القرار أو لم تقم بالمراجعة فتضطر 

دائرة التنفيذ إلى مباشرة اإلجراءات القانونية بحقك.
تحريرًا في 2018/3/1

مأمور التنفيذ
احمد دقم

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2552/ج/2018
التاريخ: 2018/3/27

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن الطالع العموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد كمال عبد الرؤوف 
نم���ر صباح وذلك بصفة وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 434/2017/8754 تاريخ 

2017/9/5 والخاصة 436/2017/11585 عدل جنين 2017/11/6
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على اراضي برقين حوض رقم 19 قطعة رقم 1.
فمن 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 الوكيل اسم الموكل )المالك(  
كمال عبد الرؤوف نمر صباح صبحية + قاسم أبناء محمد سليم عقل 

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2551/ج/2018
التاريخ: 2018/3/27

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن الطالع العموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد انا فايز راضي فايز 
الخطي���ب بصفتي وكي���ال عن 1. نجية فايز اديب نزال 2. ناجي 3. نجي 4. زياد 5. باس���م 
6. اياد 7. نجوى 8. زاهرة 9. س���ميرة 10. ابتس���ام 11. عماد أبناء محمود إسماعيل النزال 
بموج���ب الخاصة 437/2018/2792 عدل جنين بتاريخ 2018/3/15 المعطوفة على العامة 
297/2003/7567 عدل جنين بتاري���خ 2003/8/31 والعامة 297/2003/7540 عدل جنين 
بتاري���خ 2018/3/15 والعامة 297/2003/7645 عدل جنين بتاريخ 2003/9/2  المباع 995 

متر من حصص عماد وباقي البائعين كامل الحصص
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على اراضي قباطية حوض رقم 20 قطعة رقم 47
فمن 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 الوكيل اسم الموكل )المالك(  

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2546/ج/2018
التاريخ: 2018/3/27

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن الطالع العموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد انا فايز راضي فايز 
الخطيب وذلك بصفة وكيال خاصا بموج���ب الوكالة الخاصة رقم 437/2018/2792 تاريخ 
2018/3/15 المعطوف���ة على العامة 297/2003/7567 عدل جني���ن 2003/8/31 والعامة 

297/2003/7540 عدل جنين 2003/8/30
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على اراضي قباطية حوض رقم 55 قطعة رقم 56
فمن 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 الوكيلاسم الموكل )المالك(

نجي���ة فايز اديب نزال + إس���ماعيل + اي���اد + نجوى + 
زاهرة + سميرة + ابتسام + عماد أبناء محمود إسماعيل 

النزال

فايز راضي فايز الخطيب

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2540/ج/2018
التاريخ: 2018/3/27

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن الطالع العموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد فايز راضي فايز 
الخطيب وذلك بصفة وكيال خاصا بموج���ب الوكالة الخاصة رقم 437/2018/2792 تاريخ 
2018/3/15 المعطوف���ة على العامة 297/2003/7567 ع���دل جنين 2003/8/31 والعامة 
297/2003/7540 ع���دل جني���ن 2003/8/30 والعام���ة 297/2003/7645 ع���دل جني���ن 

2003/9/2
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على اراضي قباطية حوض رقم 44 قطعة رقم 70
فمن 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 الوكيلاسم الموكل )المالك(

نجي���ة فايز اديب نزال + ناجي + نجي + زياد + باس���م 
+ اياد + نجوى + زاهرة + ابتس���ام + عماد أبناء محمود 

إسماعيل النزال

فايز راضي فايز الخطيب

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح سلفيت
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2018/3/13
الرقم: 2017/1804

إعالن تبليغ بالنشر
 صادر عن دائرة تنفيذ سلفيت

في الملف التنفيذي رقم 2017/1804
إلى المحكوم عليه/ محمد عودة جودة مس���عود/ سلفيت دير بلوط أول البلد/ مجهول محل اإلقامة 

حاليًا.
نعلمك أن المحكوم له/ لها: عقبة إبراهيم محمود أبو بكر/ سلفيت/ وكيله المحامي فريد كنعان.

قد حضر/ت إلى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ شيك بقيمة 2500 شيكل، باإلضافة إلى مبلغ 35 شيكل 
رسوم دائرة التنفيذ حالة ومستحقة األداء إضافة إلى الرسوم والمصاريف. لذا يتوجب عليك أنت 
و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أس���بوعين من نش���ر هذا اإلعالن وبعكس ذلك سيتم 
السير بإجراء التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون.

مع االحترام
مأمور التنفيذ
جمال ياسين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي 
دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس

رقم الملف: 1299/ج/2018
التاريخ: 2018/3/26

إعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس
يعل���ن للعموم أنه تق���دم إلى دائرة األراضي نابلس الس���يد هاني عبد الجب���ار عبد الرزاق 
عام���ودي وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدوري���ة رقم 542/2003/10316 تاريخ 
2003/11/30 والمعطوف���ة على الوكالة الدورية رقم 542/2003/10213 عدل نابلس بتاريخ 

2003/11/20
الصادرة من كاتب عدل نابلس

وذلك بمعاملة بيع على أراضي نابلس حوض رقم 24064 قطعة رقم 74
فم���ن له اعتراض على ذلك علي���ه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل   اسم الموكل )المالك(  

هاني عبد الجبار عبد الرزاق عامودي عبد العزيز حسنين عبد القادر عفوري 
دائرة األراضي نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

التاريخ: 2018/3/7
الدعوى رقم: 2015/1072

مذكرة دعوى 
صادرة عن محكمة بداية نابلس بالقضية الحقوقية رقم 2015/1072

إلى المدعى عليهم: ورثة فرح محمد محمد جودة ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
يقتضى حضورك الى هذه المحكمة بتاريخ 2018/4/18 الس���اعة التاسعة صباحًا للنظر بالدعوى 
الحقوقي���ة المرقومة أعاله والتي أقامها عليك المدعية عيش���ة داود محمد ديك بواس���طة وكيله 
المحامي محمد س���قف الحيط وموضوعها منع معارضة وإثبات ملكية. ويمكنكم الحضور إلى قلم 
المحكمة واالطالع عل���ى تفاصيل الدعوى. وعماًل بالمادة 62 من قانون أصول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 فإنه يقتضى عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يومًا 

من تاريخ تبليغكم النشر وإذا لم تحضروا أو ترسلوا وكياًل عنكم تجري محاكمتكم حضوريًا.
رئيس قلم محكمة بداية نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي رام الله
الرقم: 300/ج/2018
التاريخ: 2018/1/31

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام الله 
يعلن للعموم أنه تقدم لدائرة تس���جيل اراضي رام الله السيد/ علي درويش داود مناصرة 

وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 2018/426 تاريخ 2018/1/24
الصادرة عن تصديق وزارة العدل

وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 71 حوض رقم 5 من أراضي دير دبوان.
 فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل  اسم الموكل )المالك(   

علي درويش داود مناصرة نفيقة وختام بنات داهود درويش علي المناصرة 
دائرة تسجيل أراضي رام الله

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح سلفيت
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2018/3/13
الرقم: 2018/111

إعالن تبليغ بالنشر
 صادر عن دائرة تنفيذ سلفيت

في الملف التنفيذي رقم 2018/111
إلى المحكوم عليه/ عليهم: 1. ش���ركة معمار لالستثمار العقاري يمثلها السيد حامد خالد حامد 

اشتية/ نابلس سالم/ مجهول محل اإلقامة حاليًا.
نعلمك أن المحكوم له/ لها: عقبة إبراهيم محمود أبو بكر/ سلفيت/ وكيله المحامي فريد كنعان.

قد حض���ر/ت إلى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ ش���يك بقيمة 2025 ش���يكل، باإلضافة إلى مبلغ 30 
شيكل رسوم دائرة التنفيذ حالة ومس���تحقة األداء إضافة إلى الرسوم والمصاريف. لذا يتوجب 
عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أس���بوعين من نش���ر هذا اإلعالن وبعكس 
ذلك س���يتم الس���ير بإجراء التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنش���ر حسب 

األصول والقانون.
مع االحترام

مأمور التنفيذ
جمال ياسين

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 106/ق/2018
التاريخ: 2018/3/27

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد رباح راضي فرج لفداوي 
وذلك بصفة وكيال بموجب الوكالة الخاصة رقم 178722 الصادرة عن س���فارة فلسطين في 
هولندا بتاريخ 2011/10/11 والمصدقة حس���ب األصول من وزارة العدل الفلسطينية تحت 

رقم 160 بتاريخ 2018/3/26
والصادرة عن كاتب عدل

بمعاملة بيع القطعة س���جل رقم 46 صفحة رقم 94 القطعة الضريبية رقم 24010 قسيمة 
رقم 99 من أراضي.

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

ووفقًا للقانون.
الوكيل اسم الموكل )المالك(  

رباح راضي فرج لفداوي طارق فريد ناجي كيالني  
دائرة تسجيل أراضي نابلس

لقاء قانوني في "بيرزيت" يناقش 
متطلبات االنفكاك عن االحتالل

رام الله - "األي���ام": نظم معهد الحقوق في جامعة 

بيرزيت، وضمن سلس���لة لق���اءات بيرزيت القانونية 

لهذا العام، أمس، لقاًء قانونيًا تحت عنوان "متطلبات 

االنف���كاك عن االحتالل � جوانب قانونية واقتصادية 

وسياس���ية وأمنية"، وذلك بالش���راكة مع مؤسس���ة 

"كون���راد أديناور"، وبحضور عدد من أس���اتذة وطلبة 

الجامع���ة، وم���ن المؤسس���ات الرس���مية والمجتمع 

المدن���ي. وتحدث ف���ي اللقاء كل من أس���تاذ العلوم 

السياس���ية في جامعة بيرزيت باسم زبيدي، والخبير 

االقتصادي نصر عبد الكريم، ومدير برنامج مؤسسة 

"الحق" تحس���ين عليان، ومدير المركز الفلس���طيني 

للبحوث والدراسات االستراتيجية محمد المصري. 

وقال أس���تاذ القان���ون الدولي الباح���ث في معهد 

ى 
ّ
الحقوق مصطفى مرع���ي، إن المجلس المركزي تبن

في اجتماع���ه األخير قرارًا باالنف���كاك عن االحتالل، 

دون تفاصيل، وطلب من اللجنة التنفيذّية والحكومة 

البدء ف���ي التنفيذ، وأض���اف: مس���ألة االنفكاك عن 

االحت���الل تحتاج إل���ى التطرق لكاف���ة القضايا التي 

تم���س حياة المواطني���ن، وليس فقط إل���ى القضايا 

القانوني���ة واالقتصادي���ة والسياس���ية واألمني���ة، 

"فاالحتالل يمس كل جوانب حياتنا". 

وأش���ار إل���ى أّن اللقاء ال يس���عى لإلجاب���ة عن كل 

التس���اؤالت بخصوص االنفكاك، بقدر السعي إلثارة 

الموض���وع، والتمهي���د لمتابع���ات ل���كل الجزئيات 

والقضايا الش���ائكة ذات العالقة، في كل القطاعات، 

"وهذا واجب يقع على األفراد والمؤسس���ات، األهلية 

واألكاديمية والحكومية على حد سواء". 

من جهته، أك���د زبيدي ضرورة إثارة رزمة اس���ئلة 

لدى الحديث عن االنف���كاك أهمها: هل نتحدث عن 

انفكاك عن االحتالل أم ع���ن االتفاقيات الموقعة مع 

اس���رائيل، وهل يكون االنفكاك من طرف واحد ورغما 

عن إس���رائيل؟ وكيف ننجح ف���ي تحقيق مرادنا؟ وما 

األولوي���ات؟ وكيف يمك���ن لالنف���كاك أال يصب في 

مصلحة االحتالل، السيما أن االحتالل يسعى لالنفكاك 

أيضًا، عل���ى طريقته؟ وكيف س���يؤثر االنفكاك على 

الصفقة السياس���ية المعروفة باسم "صفقة القرن؟ 

وق���ال: االنفكاك عن االحتالل يتطل���ب االنفكاك عن 

كل ح���االت التجزئة والتش���رذم في مجم���ل الحالة 

الفلسطينية وليس فقط بين الضفة وغزة، ومراجعة 

شاملة، وتأس���يس ميثاق جامع وش���امل، وأشار إلى 

ضرورة دراس���ة امكانية تبني خطاب حقوقي مدني 

عصري، كون العال���م أصبح يهتم بقضايا اإلنس���ان 

أكثر من االهتمام بالحدود.  

بدوره، تن���اول علّيان الجان���ب القانوني الحقوقي، 

مشيرًا أواًل إلى ضرورة الحديث عن انهاء االحتالل بدل 

االنف���كاك، "ألنه كان هناك انف���كاك في غزة، ورأينا 

النتائ���ج، ومن بينها االحتالل المس���تمر، فإن ابقينا 

على الحدي���ث عن االنفكاك، كي���ف نضمن أال تكون 

النتيجة تحلل إسرائيل من التزاماتها كقوة احتالل؟ 

يضاف لهذا أنه من غير الواضح إذا كان الحديث عن 

انفكاك للبش���ر أو انفكاك للجغرافيا؟ وأي جغرافيا؟ 

وأضاف األستاذ علّيان أّن حالة حقوق اإلنسان داخلّيًا، 

وفشل المؤسسة الرسمية في اتباع نهج حقوقي في 

العم���ل على إنهاء االحتالل مترابطان، ولهذا ال بد من 

تصويب النهج الس���ائد، بحيث فلس���طينّيًا تحترم 

حقوق المواطن، وبنفس الوق���ت يتم اتخاذ القانون 

الدولي معيارًا في عملنا إلنهاء االحتالل. هكذا نقوي 

الجبه���ة الداخلية ونتوج���ه للعالم بنه���ج حقوقي 

واضح. أخيرًا، أش���ار المتحدث إلى أّن القانون الدولي 

وضع س���قوفًا وضوابط لالحت���الل وإلنهائه، وبعض 

الحماي���ة ولو كان���ت قليلة لحق���وق مواطني األرض 

يها � ال يجوز بأي 
ّ
المحتلة، وهذه الضمانات � رغم تدن

حال تجاوزها". 

أما عبد الكريم فقال: ال بد من فهم ما أوصلنا للوضع 

الحالي قب���ل الحديث عن انفكاك، ف���إن اتفقنا على 

األس���باب والظ���روف نعرف أي منه���ا نواجه وكيف. 

فصحيح أّن خطط االحتالل منذ بدايته س���بب رئيس 

في االرتب���اط مع االحتالل بش���كل وثي���ق، لكن هذا 

االرتباط تم توثيقه من خالل اتفاق أوسلو وما تبعه، 

بحيث صار االرتباط مع االحتالل ش���به كامل. ثم، تم 

ة، وآذى 
ّ
ي نهج اقتصاد "حر"، أفاد قل

ّ
فلس���طينيًا تبن

العم���وم ولم ينجح ف���ي تعزيز حال���ة الصمود، رغم 

مليارات من الدوالرات من مساعدات دولية وضرائب. 

بالتالي الحديث عن انفكاك ال بد أن يس���بقه دراسة 

السيناريوهات الممكنة، بداية من اإلبقاء على الوضع 

الحال���ي ونهاية بالمواجهة الش���املة. وفي كل حال، 

من الضروري تحقيق السيادة السياسية، كي يتحّرر 

االقتصاد وينفك عن سيطرة االحتالل. 

وفي مداخلته بّين المصري صعوبة الحالة والحديث 

عن الجانب األمني، "فاألمن ليس جانبا محبوبا عموما. 

لكن األمن ضرورة، والعالق���ات األمنية ال ينظر إليها 

بمعزل عن السياس���ة، واألمني محكوم بالسياس���ي 

ويأتم���ر بأمره وينف���ذ قراراته. وقوتنا ف���ي الجانب 

األمن���ي، وه���ي مصدر قوة وس���الح اس���تراتيجي، ال 

يس���تخدم قبل حالة الالع���ودة. وبالتالي ما لم تفقد 

القيادة تمسكها، بشكل نهائي، بخيار المفاوضات، 

لن تقط���ع القناة األمنية وتس���تخدم هذا الس���الح 

االس���تراتيجي. والقيادة غير متمسكة بالمفاوضات 

ألنه���ا ترى فيه نجاح���ات، بل ألن هن���اك ضغوطات 

دولية وعربية، وألن العالم ال يسمح بتبعات مواجهة 

فلسطينية شاملة مع االحتالل. لكن في النهاية، رغم 

الضغوط وإدراك القيادة للمخاطر، إّن المعركة قادمة 

ش���ئنا أم أبينا، وعلينا التحضير لها، برؤية سياسية 

وتوافق".

"القدس المفتوحة" تطرح بكالوريوس 
مصادر التعلم وتكنولوجيا التعليم

رام الل����ه - "األي����ام": أعلن����ت جامعة الق����دس المفتوحة عن ط����رح برنامج 
بكالوريوس مص����ادر التعلم وتكنولوجيا التعليم، وذل����ك بفروع الجامعة في 

جنين، ورام الله والبيرة، وغزة.
وُيع����د البرنامج بحس����ب تقرير صدر ع����ن الجامعة، ام����س، أحد تخصصات 
كلية العلوم التربوية، وهو التخصص األول من نوعه على مس����توى الجامعات 
المحلية؛ إذ اعتمدته الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية لمؤسس����ات 
التعلي����م العالي بوزارة التربي����ة والتعليم العالي في بداي����ة العام الجامعي 

)2018/2017م(.
ويأت����ي هذا التخصص اس����تجابة الحتياجات س����وق العمل الفلس����طينية 
والعربية، ف����ي ظل االهتمام المتزاي����د بتوظيف التكنولوجي����ا في التعليم، 
والتحوالت الرائدة في التربية والتعليم ومصادر التعلم والتصميم التعليمي.
يه����دف التخصص إلى إعداد كوادر متخصص����ة ومؤهلة في مجال مصادر 
التعل����م وتكنولوجي����ا التعليم، م����ن معلمي المباح����ث التقني����ة والمهنية 
مث����ل: التكنولوجيا، وأخصائ����ي تكنولوجيا تعليم، ومس����ؤول مصادر التعلم 
والتكنولوجيا، ومصم����م تعليمي للكتب والمواد التعليمية العادية والرقمية 
في المدارس والمؤسسات التربوية والتعليمية، قادرين على العمل في ميدان 

التربية والتعلي����م بكفاءة عالية، من خالل امتالكه����م الكفايات التخصصية 
والمهنية، وكفايات التنمية المس����تمرة، وكفايات خدم����ة البيئة والمجتمع 

المدرسي والمحلي.
وأوضح رئيس الجامعة د. يونس عمرو، أن "القدس المفتوحة تسعى لمواكبة 
التطورات المعاصرة في مختلف المجاالت، وتسعى البتكار تخصصات انطالقًا 
من حاجة الس����وق لها، من أجل تمكي����ن خريجيها من الحصول على عمل لهم 
بعد تخرجهم، وتخصص بكالوري����وس "مصادر التعلم وتكنولوجيا التعليم"، 

يأتي في إطار هذا التفكير".
ويقول عميد كلية العلوم التربوية في القدس المفتوحة د. مجدي زامل، إن 
الهدف من تطوير هذا التخصص ه����و مواكبة التطورات المعاصرة في مجال 
التربية والتعليم للوصول إلى معلم المس����تقبل ال����ذي يمكنه العمل بكفاءة 
عالية في ميدان التربية والتعليم، وهو تخصص يجمع بين التربية والمحتوى 
العلم����ي والتكنولوجيا، وتس����عى القدس المفتوحة م����ن خالله للحصول على 
معل����م للمباحث التقني����ة والمهنية، وأخصائي تكنولوجي����ا تعليم، ومصمم 
تعليمي للكتب الدراس����ية والمواد التعليمي����ة والتدريبية العادية والرقمية 

وغيرها المستخدمة حاليًا، وذلك باالعتماد على التكنولوجيا.

محافظة جنين تتخذ سلسلة إجراءات 
بحق مطلقي األعيرة النارية في المناسبات 

جنين-محمد بالص: أعل���ن محافظ جنين، اللواء إبراهيم رمضان، أمس، اتخاذ 
سلس���لة إجراءات رادعة بح���ق مطلقي األعيرة النارية في المناس���بات وخاصة 

األعراس، ومالحقة المخالفين، وذلك خالل اجتماع موسع في المحافظة.
وق���ال رمضان، إن من ضم���ن هذه اإلج���راءات التعميم ف���ي خطبة الجمعة 
للحديث عن خط���ورة هذه الظاهرة والتركيز على التوعية المجتمعية للحد من 

انتشارها، حفاظا على أرواح المواطنين وووضع حد للتجاوزات القانونية.
وطالب، رؤس���اء المجالس البلدي���ة والقروية بعقد االجتماع���ات مع فصائل 
العمل الوطني، وتنظي���م إقليم حركة فتح، والمؤسس���ات ذات العالقة لضبط 
الحال���ة التي بدأت تأخذ منحنى وس���لوكا خطيرا في اآلون���ة األخيرة، وجوبهت 

باستنكار واستياء رسمي وشعبي.
وش���ارك في االجتماع، قائد المنطق���ة، العقيد ناضر عمر، ومدير الش���رطة، 
العقيد حقوقي مهند صوان، ومدير االس���تخبارات العسكرية، المقدم حسني 
مب���ارك، ونائب مدير المخابرات العامة، المقدم جم���ال الطيراوي، ومدير األمن 
الوقائ���ي، العقي���د مهند أب���و علي، ورئيس لج���ان اإلصالح العش���ائري، فخري 
تركمان، وأعضاء لجان العش���ائر واإلصالح، وممثلون عن فصائل العمل الوطني، 

ورؤساء البلديات.

وش���دد المحافظ، على ضرورة التعاون بين جميع الجهات ذات العالقة لمنع 
استخدام السالح في المناس���بات للتعبير عن االبتهاج، مشيرا إلى العديد من 

الحوادث التي وقعت جراء هذا السلوك، وأدت إلى وقوع حاالت وفاة وإصابات.
ولفت، إلى أنه بصدد إصدار قرار إداري يتعلق بمنع إطالق النار في األعراس 

والحفالت وجميع المناسبات، وكل من يخالف يقع تحت طائلة المسؤولية.
وأك���د المجتمع���ون، تأييده���م ودعهم للق���رارات التي اتخذه���ا المحافظ 
بالتش���اور معهم، مؤكدين أهمية التعاون المش���ترك في سبيل اجتثاث هذه 

الظاهرة.
وأعل���ن ممثل���و فصائل العم���ل الوطني والعش���ائر، رفع الغط���اء التنظيمي 
والعش���ائري عن مرتكبي إطالق النار، ودعوا إلى مقاطعة االحتفال الذي يحصل 
فيه إطالق أعيرة نارية والتبليغ عنه، ودعوا إلى تكثيف عمل الدوريات األمنية 
لمالحقة المخالفين، والعمل على ضبط حاالت إطالق النار على اختالف أسبابها 

ودواعيها.
وأطل���ع المحافظ، الرئيس محم���ود عباس، ورئيس الحكوم���ة، الدكتور رامي 
الحم���د الله، على التوصيات التي اتفق عليه���ا المجتمعون والقرارات التي تم 
اتخاذها في مواجهة ظاهرة إطالق النار في األعراس والمناسبات االجتماعية.

"التربية": األحد المقبل آخر موعد 
الستقبال طلبات الوظائف التعليمية

رام الل���ه - "األيام": أكدت وزارة التربية والتعليم العالي، أن آخر موعد 
الستقبال طلبات التوظيف للوظائف التعليمية والمهنية والسكرتاريا 
للع���ام الدراس���ي 2018-2019، هو يوم األحد المقب���ل، وذلك من خالل 

البوابة اإللكترونية لديوان الموظفين العام.
ودعت الوزارة، في بيانا، أم���س، الراغبين بالتقدم للوظائف إلى زيارة 
 ،www.mohe.pna.ps/jobs الراب���ط اآلتي في موقعه���ا اإللكترون���ي
 سعيها الدائم لتطوير خدماتها، 

ً
لالطالع على كامل التفاصيل، مؤكدة

وااللت���زام بمتطلبات الدقة والس���رعة والش���فافية، والتس���هيل على 
المواطنين.

وأش���ارت إلى أنه ال يجوز للمتق���دم أن يتقدم إال بطلب واحد فقط في 
المديرية التي يرغب بالتقدم فيها، وأن كل من تقدم بطلب سابق عليه 
الدخول لحس���ابه اإللكتروني في موقع ديوان الموظفين وتجديد طلبه 
 يعتبر طلبه 

ّ
وفق اآللية الجدي���دة المعتمدة في تقديم الطلب���ات، وإال

الغيًا.
ونوّهت إل���ى أنه فيما يخص طلبات مديرية تربية القدس، فإن اآللية 
تبقى كما كان معمواًل بها س���ابقًا؛ بحيث يسمح التقدم بهذه الوظائف 
لس���كان مدينة القدس فقط، مبينة أنه سيتم عقد اختبار للمتقدمين 
المقبولة طلباتهم حسب الشروط؛ في موعد يتم تحديده الحقًا، بحيث 
يخضع المتقدمون لالختبار لمقابلة ش���خصية طبقًا الحتياجات الوزارة 
وضمن األس���س والمعايير المعتمدة فيه���ا، وأن المتقدمين لوظائف 
خاطئة ال تتوافق مع قائمة التخصصات المعتمدة من الوزارة يتحملون 
، وأك���دت أن الطواقم اإلدارية 

ً
مس���ؤولية ذلك، وتعتبر طلباتهم الغية

والفنية للوزارة ومديرياته���ا تعمل بكل إمكاناتها لخدمة المتقدمين 
طوال فترة استقبال الطلبات.

مسار إبراهيم الخليل السياحي يختتم 
برنامجه بمشاركة محلية ودولية

بيت لحم – حس���ن عبد الجواد: اختتم مسار إبراهيم الخليل السياحي 
برنامج المش���ي، الذي انطلق من قرية رمانة بمحافظة جنين، وصوال إلى 

قرية بيت مرسم بمحافظة الخليل، والذي استمر 21 يومًا.
وقال المدير التنفيذي للمسار جورج رشماوي، ان مسار إبراهيم اختتم 
بنجاح نس���خة جديدة من برنامج المش���ي الكام���ل، وان ابرز ما ميز هذه 

النسخة هو تزايد أعداد المشاركين على الصعيدين المحلي والدولي.
ولفت رش���ماوي، الى أن المش���اركين في المس���ار، والذي ينفذ للمرة 
الثالثة بالتعاون مع مركز س���راج، قطعوا مس���افة 330 كيلو مترًا س���يرًا 

على األقدام.
وتخللت فعالية اليوم األخير حفل ختامي في قرية بيت مرس���م جرى 
المجموعة  أف���راد  تكري���م  خالله 
التي ش���اركت بالسير في المسار 
كامال، حيث تم منحهم شهادات 
الخ���اص  والقمي���ص  مش���اركة، 
بالمس���ار كت���ذكار، إل���ى جان���ب 
منحه���م جوازات س���فر المس���ار 
الس���ير  إنهائهم  عل���ى  للتأكيد 
بالمس���ار كامال، وهو الجواز الذي 
يتم منح���ه لكل مش���ارك ينهي 

السير بالمسار.


