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فقد هوية
جنيــن/ أعلــن محمــد فاروق محمد رديــف من جنين عن فقدان هويتي الشــخصية التــي تحمل الرقم 

901216721 أرجو ممن يجدها تسليمها إلى أقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر سلفا.

فقد هوية
الفندقومية-جنين/ أعلن رامي عماد محمود عباس من الفندقومية/ جنين عن فقدان هويتي الشخصية 
التي تحمل الرقم 850134123 أرجو ممن يجدها تسليمها إلى أقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر سلفا.

تنويه
ورد خطأ في اإلعالن الصادر عن تســجيل أراضي جنين رقم 2017/1796 المنشــور في الحياة بتاريخ 
2017/3/12 حيث ورد خطأ أن الوكالة التي تم بموجبها فتح المعاملة هي وكالة خاصة، والصحيح أنها 

وكالة دورية، لذا اقتضى التنويه. 

تنويه
ورد خطأ في إعالن األراضي الصادر عن تســجيل أراضي جنين رقم 2017/1373 المنشــور في الحياة 
2017/2/22 ورد أن الوكالة الدورية رقم 2014/35/1327 الصادرة عن سفارة فلسطين بعمان بتاريخ 

2014/1/5 والصحيح أنها 2013/35/1327 تاريخ 2015/1/5

تنويه
ورد خطأ في إعالن األراضي عن أراضي جنين 2017/2310 المنشور بتاريخ 2017/3/29 حيث ورد أسماء 
الموكلين الملكين هيا+ غســان أبناء محمود حســن أبو الرب، والصحيح هو هيام+ غادة أبناء محمود 

حسن أبو الرب لذا اقتضى التنويه. 
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دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2017/2311

يعلــن الطــالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة الســيد فداء غازي عبــد الرحمن أبو الرب بصفتها وكيال 
بموجــب الوكالة الدورية رقم 3217/2017/432 الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 2017/3/28، 

والمعطوفة على الخاصة 432/2017/3163 الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 2017/3/27
وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقم 2311/ج/2017 على القطعة رقم 33 من حوض رقم  7 من أراضي 

برقين. 
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 : فداء غازي عبد الرحمن أبو الرب .

 اسم الموكل « المالك:  أحمد عبد اهللا محمد شقران .
دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2017/2365

يعلــن الطــالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة الســيد رافع حافظ حســين رحال بصفته وكيال بموجب 
الوكالة الدورية رقم ســجل (1707) صفحة (2017/112) الصادرة عن سفارة فلسطين بعمان جنين 

بتاريخ 2017/2/28،
وذلــك لتقديــم معاملــة بيع رقــم 2365/ج/2017 على القطعــة رقم 115 من حــوض رقم  8  من 

أراضي سيلة الظهر. 
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 : رافع حافظ حسين رحال.

 اسم الموكل « المالك:  (انشراح محمود يوسف مصطفى) .
دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2017/1597

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة السيد كامل جاسر كامل سعدي بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدوريــة رقم 2881/2016/427 الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 2016/3/15، المعطوفة على 
العامة سجل (642) ص (2006/5) الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في عمان بتاريخ 2006/12/19

وذلــك لتقديــم معاملــة بيع رقــم 1597/ج/2017 على القطعــة رقم 27 من حوض رقــم  42  من 
أراضي برقين. 

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 : كامل جاسر كامل سعدي .
 اسم الموكل « المالك:  (محمد+أحمد+إبراهيم+سمير+نظمية+إيمام  أبناء محمود ذيب السعدي) .

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2017/2353

يعلــن الطــالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة الســيد ظافر أحمد يوســف أبو الــرب من جنين بصفته 
وكيــال بموجب الوكالة الدورية رقم 610/2015/423 الصادرة عــن عدل جنين بتاريخ 2015/1/22،  
بموجب الوكالة الدورية رقم ســجل (1490) ص (2015/89) الصادرة عن ســفارة دولة فلسطين في 

عمان بتاريخ 2015/5/13
وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 2353/ج/2017 على القطعة رقم 76 من حوض رقم  9  من أراضي 

مسلية . 
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 : ظافر أحمد يوسف أبو الرب .

 اســم الموكل « المالك:  نجيه يوســف خليل أبو الرب + محمود حســن محمود أبو الرب + ( أيمن + 
حســن + محمد + أحمد + إيمان + هيام + غاده + كفايه  أبناء  محمود حســن أبو الرب ) +(  فريد 
+ طارق + وليد + محمد + صالح + أيمن + نورة + تهاني + أماني أبناء حســين راشــد نافع أبو 

الرب )  + نظمية كامل خليل أبو الرب .
عدد الحصص المباعة : حسب الدورية 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2017/2356

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة ظافر أحمد يوسف أبو الرب بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدوريــة رقــم 609/2015/423 الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريــخ 2015/1/22، بموجب الوكالة 
الدورية رقم سجل (1490) صفحة( 2015/91) الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في عمان بتاريخ 

2015/5/13
وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 2356/ج/2017 على القطعة رقم 24 من حوض رقم  5  من أراضي 

مسليه. 
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 : ظافر أحمد يوسف أبو الرب .

 اسم الموكل « المالك:  (فريد + طارق + وليد + محمد + صالح + أيمن + نوري + تهاني + أماني  
أبناء حســين راشــد نافع أبو الرب )+ نظمه كامل خليل أبو الرب + محمود حســن محمود أبو الرب + 
( أيمن + حســن + محمد + أحمد+ إيمان+ هيام + غاده+ كفاية  أبناء محمود حســن أبو الرب ) + 

(أحمد + فايز +فرج+نجية  أبناء يوسف خليل أبو الرب )  .
عدد الحصص المباعة : حسب الدورية 

دائرة تسجيل أراضي جنين 
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دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

اللجنة البدائية للتسجيل الجديد 
الرقم: 2017/17 

اللجنة البدائية للتسجيل الجديد 
الرقم: 2017/17 

اعالن
السيد: كاظم محمود حسن ابو زيادة المحترم 

الموضوع: ملف التسجيل الجديد رقم (227/ق/2014) 
أعلمكــم بأنه قد صدر قرار اللجنة البدائية للتســجيل الجديد بخصــوص المعاملة المذكورة ويحمل 

القرار الرقم (2017/17) تاريخ (2017/3/23) والمتعلق بالملف المذكور. 
عضو اللجنة البدائية للتسجيل الجديد 
م. شادي اشتيوي 

اعالن
 السيد: حاتم محمود حسن ابو زيادة المحترم 

الموضوع: ملف التسجيل الجديد رقم (227/ق/2014) 
أعلمكــم بأنه قد صدر قرار اللجنة البدائية للتســجيل الجديد بخصــوص المعاملة المذكورة ويحمل 

القرار الرقم (2017/17) تاريخ (2017/3/23) والمتعلق بالملف المذكور. 
عضو اللجنة البدائية للتسجيل الجديد 
م. شادي اشتيوي 

3/28 د3/28 د

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن
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محكمة صلح جنين

محكمة صلح جنين

مذكرة دعوى صادرة عن محكمة صلح جنين في الدعوى 
الحقوقية رقم 2016/655 لتبليغ المدعى عليه الثالث بالنشر 

إلى المدعى عليه / ( محمد عبد الرحيم عبد اهللا الشاويش ) من مخيم نور شمس/ طولكرم ومجهول 
محــل اإلقامة حاليــاً ، يقتضي حضورك إلى هذه المحكمة يــوم 2017/4/17 للنظر في الدعوى التي 
أقامها عليك المدعي :يحيى محمود رضا غربية من صانور/جنين بواسطة وكيله المحامي/يحيى ابن 
علي –جنين ،والتي موضوعها: منع مطالبة مالية بقيمة (5000 شــيكل ) ، ويمكنك الحضور إلى قلم 
المحكمة واإلطالع على تفاصيل الدعوى وعمالً بأحكام المادة (62) من قانون أصول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم (2) لســنة 2001 فإنه يقتضي عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمســة عشر يوماً من 

تاريخ تبلغك بالنشر وإذا لم تحضر ولم ترسل وكيالً عنك تجري محاكمتك حضورياً .
رئيس قلم الحقوق/محكمة صلح جنين

 مصطفى أبو بكر 

 مذكرة دعوى صادرة عن محكمة صلح جنين في الدعوى 
الحقوقية رقم 2017/273 لتبليغ المدعى عليه بالنشر 

إلى المدعى عليه/(عبد الرحيم الحاج أسعد سالم ) من عجة/جنين ومجهول محل اإلقامة حالياً ، يقتضي 
حضورك إلى هذه المحكمة يوم 2017/5/3 للنظر في الدعوى التي أقامها عليك الجهة المدعية ( نافع 
أسعد سالم « قاسم سليمان» ) من عجة/جنين بواسطة وكالئه المحامين: عبد اهللا الكيالني و/أو سيف 
الكيالني- جنين ، والتي موضوعها : منع مطالبة بمبلغ ( 6100 دينار أردني ) ، ويمكنك الحضور إلى قلم 
المحكمة واإلطالع على تفاصيل الدعوى وعمالً بأحكام المادة (62) من قانون أصول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم (2) لســنة 2001 فإنه يقتضي عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمســة عشر يوماً من 

تاريخ تبلغك بالنشر وإذا لم تحضر ولم ترسل وكيالً عنك تجري محامكتك حضورياً .
رئيس قلم الحقوق/محكمة صلح جنين

 مصطفى أبو بكر 

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

محكمة بداية جنين 3/29 د

لدى محكمة بداية جنين الموقرة في القضية الحقوقية رقم (2015/131)
المدعــي ( المســتدعي): المحامي عبــد اهللا الكيالني بصفته وكيل المدعي توفيــق فايز صالح حماد 

من عرابه. 
المدعى عليه ( المســتدعى ضده): وليد محمد نمر علي وفتحية فايز صالح حماد وورثة جميلة محمد 

نمر حماد من عرابه. 
موضوع الدعوة: إبطال معامالت انتقال وتصحيح سندات تسجيل وإخراجات قيد 

أمام القاضي عامر مرمش
جلسة 2017/1/31 

لم يحضر المدعيان وحضر وكيلهما األستاذ سيف الكيالني، 
لم يحضر المدعى عليهم األولى والثانية والثالث والرابع المقرر السير بحقهم حضورياً من السابق 

حضرت رئيسة نيابة حنين األستاذة رشا محاميد ممثلة عن المدعى عليه الخامس. 
لذلك وباسم الشعب العربي الفلسطيني 

خالصة الحكم
الحكــم: تقضــي للمدعــي توفيق فايــز صالح حماد حســب الئحة دعــواه وبطالن معامــالت االنتقال 
2011/1540 التي كانت قد تمت لدى دائرة تسجيل أراضي جنين على قطعتي األرض (48)+ (87) من 
الحوض (50) من أراضي عرابه وبطالن معاملة االنتقال التي تمت أمام مأمور تسجيل أراضي دوتان 
والتي كانت تحمل الرقم (2001/42) في قطعة األرض رقم (14) من الحوض (15) والقطعة رقم (13) 
من الحوض (33) من أراضي عرابه، وبطالن معامالت االنتقال التي تمت على القطع (148)+ (163)+ 
(354)+ (398) من الحوض (49) أمام السيد مدير دائرة ضريبة أمالك جنين وإلغاء أية آثار أو عقود أو 
معامالت ترتبت عليها أو استندت إليها وتنفيذ مضمون الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية في جنين 
بتاريخ 2015/2/11 في الدعوى رقم 2014/917 والذي اكتســب الدرجة القطعية والســير في انتقال 
اإلرث استناداً إلى حجة التخارج الصادرة عن المحكمة الشرعية في صويلح بتاريخ 2000/5/16 والتي 
تحمل الرقم 48/97/12 وإلغاء أية قيود تتعارض ذلك مع تضمين المدعى عليهم من (1-4) الرسوم 

والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة. 
حكماً حضورياً قابالً لالستئناف صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم 2017/1/31 

وصل التبليغ 
طالب التبليغ/ المحامي عبد اهللا الكيالني بصفته وكيل المدعي توفيق فايز صالح حماد من عرابه. 

المطلوب تبليغه: وليد محمد نمر علي وفتحيه فايز صالح حماد، وورثة جميلة محمد نمر حماد من عرابه. 
نوع األوراق المطلوب تبليغها: قرار الحكم المؤرخ بتاريخ 2017/1/31 

رئيس قلم حقوق محكمة بداية جنين 
أشرف أبو سيفين 

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

3/29 د

3/29 د

محكمة بداية رام اهللا

دائرة التنفيذ-   الرقم : 6981 / 2016 

محكمة بداية رام اهللا

دائرة التنفيذ-  الرقم : 6988 / 2016 

إعالن تبليغ يعلق على لوحة إعالنات المحكمة صادرعن دائرة 
تنفيذ رام اهللا  في الملف التنفيذي رقم ( 6981 / 2016 )

الى المحكوم عليه :توفيق درس حسن درس / رام اهللا / سردا / وسط البلد / مجهول محل االقامة حاليا  
نعلمك ان المحكوم لها : شركة مسروجي للتجارة العامة / رام اهللا

قد حضرت إلى دائرتنا وطرحت للتنفيذ شــيك عدد (2) بقيمة (6778 ) شــيكل بالضافة الى الرســوم 
والمصاريف و(45 ) شيقل رسوم دائرة التنفيذ 

لــذا يتوجــب عليك انــت و/ أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل اســبوعين من نشــلر هذا االعالن 
وبعكس ذلك ســيتم الســير بإجراء التنفيذ حضوريا بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر حسب 

االصول والقانون 
مأمور التنفيذ

إياد مشهور  

إعالن تبليغ يعلق على لوحة إعالنات المحكمة صادرعن دائرة 
تنفيذ رام اهللا  في الملف التنفيذي رقم ( 6988 / 2016 )

الى المحكوم عليه : محمود صالح محمود صالحي / رام اهللا / ضاحية المزارعه / مقابل مخيم الجلزون
نعلمك ان المحكوم لها : شركة مسروجي للتجارة العامة / وكيله المحامي عبد اهللا أبو رميله 

قد حضرت إلى دائرتنا وطرحت للتنفيذ شــيك (3300 ) شــيقل باالضافة الى مبلغ ( 40 ) شــيكل بدل 
رسوم تنفيذ حالة ومستحقة االداء إضافة الى الرسوم والمصاريف

لــذا يتوجــب عليك انــت و/ أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل اســبوعين من نشــلر هذا االعالن 
وبعكس ذلك ســيتم الســير بإجراء التنفيذ حضوريا بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر حسب 

االصول والقانون 
مأمور التنفيذ

إياد مشهور  

التقى سكرتير حزب العمال ووفداً طالبياً بريطانيا 

صيدم يفتتح المؤتمر الدولي الثاني للتعلم الرقمي 
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- افتتــح وزير التربية 
والتعليــم العالي صبــري صيدم، أمــس، ممثالً 
عــن رئيس الوزراء د.رامــي الحمد اهللا؛ المؤتمر 
الدولي الثاني للتعلم والتعليم في العالم الرقمي 
بجامعــة النجاح الوطنية، الذي عقد تحت رعاية 

رئيس الوزراء.
وشارك في المؤتمر وزير االتصاالت عالم موسى 
ومحافــظ نابلس اللــواء أكرم الرجــوب والقائم 
بأعمال رئيس الجامعة أ.د. ماهر النتشة ورئيس 
الهيئــة الوطنيــة لالعتمــاد والجــودة والنوعيــة 
لمؤسســات التعليــم العالي أ.د. محمد الســبوع 
ومديــر عام التقنيات وتكنولوجيا المعلومات في 
وزارة التربية م. طالب الحاج ومدير عام العالقات 
الدولية والعامة نديم سامي ومدير عام التعليم 
المهني والتقني م. جهاد دريدي وعدد من مديري 
التربيــة والتعليــم فــي المحافظات وحشــد من 
أكاديميــي وموظفي وطلبــة الجامعة وعدد من 

الخبراء والمختصين. 
ودعا صيدم إلى نقل التجارب الفلسطينية بمجال 
التعليم واإلبداع لدول العالم أجمع، والعمل على 
تعميم وتوظيف مثل هذه التجارب واالعتزاز بها 
وإفساح المجال أمام الطلبة للتعبيرعن إبداعاتهم 

وتجاربهم ومواهبهم.
وأكد صيدم اهتمام القيادة الفلســطينية ممثلةً 
بالرئيــس محمــود عبــاس والحكومــة ممثلــة 
برئيسها د.رامي الحمد اهللا بدعم التعليم واإلبداع 
والتميــز والريــادة والبحــث العلمــي واالهتمام 
بإحداث نقلة نوعية بمجال التعليم، مشدداً على 
ضرورة خلق مســاحة كبيرة من األمل والتفاؤل 
ومحاربة اإلحباط والتشــاؤم، واإليمان بالطاقات 

والقدرات الفلسطينية.
وتطــرق الوزيــر إلى مــا حققته فلســطين من 
نجاحات علــى المســتويات العربيــة واإلقليمية 
والعالمية وأهمها الحصول على لقب أفضل معلم 
في العالم ولقب أفضل مدرســة عربية وغيرها 
من اإلنجــازات والنجاحات، داعياً لالســتفادة من 
مخرجات هذا المؤتمر وتوصياته ونتائج أبحاثه، 
إيمانــا بضرورة نشــر المعرفة ونقلهــا لألجيال 

القادمة. 
وشــكر صيدم جامعــة النجاح وكافــة القائمين 
على تنظيم هــذا المؤتمر للمــرة الثانية، كونه 
مؤتمراً مهماً ويســلط الضــوء على التجارب في 
مجال التعليم والتعلم الرقمي، معرباً عن امتنانه 
، وخاصة المشــاركين  لألســرة التربويــة قاطبةً

منهم في هذا المؤتمر بأوراقهم البحثية. 
وفي ســياق آخر، عــاد صيدم طالبــات بلدة بديا 
الالتي أصبن في حادث الســير الــذي وقع امس 
االول على مفترق قرية حارس بمحافظة سلفيت 
والالتــي يتلقيــن العــالج حالياً في مستشــفى 
جامعة النجاح الوطنية، حيث اطمأن صيدم على 
سالمة الطالبات وتمنى لهن الشفاء العاجل، كما 
أجرى الوزير جولة داخل مستشفى النجاح اطلع 
خاللهــا على أقســامه وأبرز التطــورات الحديثة 
فيه، مشــيداً بهذا الصــرح الطبي الذي يضاهي 

المستشفيات العالمية حسب وصف الوزير.
ورافق الوزير صيدم في جولته التفقدية كل من 
مدير عام العالقات الدولية والعامة نديم سامي 
ومدير عــام التقنيات طالب الحــاج ومدير تربية 
سلفيت أمين عواد ومدير تربية نابلس د. عزمي 

بالونة وعدد من األسرة التربوية.
كما تفقد صيدم مدرســة الصم بجمعية الهالل 
األحمــر في نابلــس، والتقى كوادرها واســتمع 
منهــم ألبرز النشــاطات التي تنفذهــا الجمعية 
ونشــاطات مدرســة الصم وأســاليب التدريس 
فيها، مؤكداً في هذا السياق على اهتمام الوزارة 
بدعم الطلبة الصم وتوفير كافة االحتياجات التي 
تلزمهم وتساعدهم في اكتساب المعرفة وتنمية 

مواهبهم.
وتفقد الوزيــر أيضاً مدرســة نابلس الصناعية 
واطلع على أقســامها ومشاغلها، حيث أكد خالل 
اجتماعه بكادر المدرسة حرص الوزارة الدائم على 
تشــجيع توجه الطلبة نحو التخصصات المهنية 
والتقنيــة ودعم هذا القطاع التعليمي المهم بما 
يشــمل تلبية احتياجات الكوادر التدريسية وفق 
اإلمكانات المتاحة والخطط التطويرية، والعمل 
على محاربة النظرة الســلبية اتجاه هذا القطاع، 
مشــيداً بعراقة مدرسة نابلس الصناعية وتنوع 

طرق وأساليب التعليم فيها.
وفي سياق منفصل، استقبل صيدم، أمس، وفداً 
من حزب العمال البريطاني ضم سكرتيره العام 

الين مك نيكول.
وحضــر اللقاء عدد من أعضاء الحزب ومفوضية 
العالقات الدولية لحركة فتح ومدير عام العالقات 

الدولية والعامة في الوزارة نديم سامي.
وأطلــع صيــدم الوفد علــى ممارســات االحتالل 
واستهدافه للقطاع التعليمي وسياساته العدوانية 
التوســعية ممثلــة بالجــدار الفاصــل والحواجز 
العســكرية، وســلب األراضي، وعمليــات القتل 
وترويــع المدنييــن وغيرهــا مــن الممارســات 
التعســفية المتواصلــة، واضعــاً إيــاه بصــورة 

التطــورات الراهنة والمســاعي الحثيثة لحماية 
الطلبــة والعمليــة التعليمية ورصــد االنتهاكات 
االحتاللية وفضحها في جميع المحافل اإلقليمية 

والعربية والدولية.
وتطرق صيدم إلى اإلنجازات التي حققتها الوزارة 
وكوادرهــا فــي العديد من المجــاالت وتصدرها 
للســاحات والمحافل العربية والعالمية، مشــيراً 
في الســياق ذاته إلى الجوانــب التطويرية التي 
تحققت، ال ســيما تطوير نظــام الثانوية العامة 
«اإلنجــاز» والمناهج، والرقمنــة، ودمج التعليم 
المهني والتقني فــي التعليم العام وغيرها من 

المشاريع والبرامج النوعية.
كما أشــار صيــدم إلــى التحريض اإلســرائيلي 
المتواصــل بحق النظام التعليمي الفلســطيني 
وتشويه الحقائق والمحاوالت الرامية إلى محاربة 
الهوية الوطنية الفلسطينية خاصة في القدس 
التي تعاني من سياســات األســرلة واســتهداف 
مدارســها ومؤسســاتها التعليميــة وطواقمهــا 

التربوية.
وتم التباحث في الزيارة المرتقبة للوزير صيدم 
لبريطانيــا والتــي ســيتخللها سلســلة لقــاءات 
واجتماعات حيث سيتصدر التعليم هذه اللقاءات.

وفي ســياق متصل، التقى صيــدم وفداً طالبياً 
من جامعة لندن لالقتصاد والعلوم السياسية في 
بريطانيا، وتضمن اللقاء اإلجابة على تســاؤالت 
واستفســارات الطلبة حول العديــد من القضايا 
التربوية والسياســية، كما أطلعهم على طبيعة 
الظروف الراهنة والتحديات التي يمر بها التعليم.

وشــدد صيدم خالل اللقاء دور التعليم ورسالته 
السامية، واصفاً إياه بالضمان واالستثمار األكيد 
نحو المستقبل والمفتاح صوب التغيير والتنمية.

وأكد صيدم أن الوزارة ومن خالل كوادرها ماضية 
في تسجيل االنجازات واالنتصارات في الميادين 
التربوية في مختلف بلدان العالم، مشــدداً على 
العزيمة القوية واإلصرار الذي يتحلى به شــعبنا 
ورغبته في إثبات ذاته من خالل العلم والتعليم. 

صيدم خالل لقائه الوفد البريطاني.

طولكرم: «الثقافة» تختتم فعاليات يوم الثقافة 
الوطنية بندوة «أدب الطفل والمكتبات»

طولكــرم- الحيــاة الجديدة– مراد ياســين- 
نظمت وزارة الثقافة بالتعاون مع مؤسسة تامر 
للتعليم المجتمعي ندوة بعنوان: «أدب الطفل 
والمكتبات»، تحدث فيها فائق مزيد،  بحضور 
منتصر الكم، مدير مكتب وزارة الثقافة، ومها 
حنون رئيسة المركز الثقافي لتنمية الطفل، 
وأنوار المبروك، منســقة مؤسســة تامر في 
محافظة طولكرم، ورئيس وأعضاء المجلس 
االستشــاري الثقافي، ومنتصــر العناني من 
قسم النشاطات في مديرية التربية والتعليم، 
وأمنــاء المكتبــات والمؤسســات التــي تعنى 

بالطفل.
وقــال منتصــر الكــم إن نــدوة «أدب الطفل 
والمكتبات» تأتي ضمن فعاليات يوم الثقافة 
الوطنيــة، وبها نختتــم فعالياتنــا في مكتب 
طولكــرم، التــي امتــدت بيــن الثالث عشــر 
والثالثيــن من آذار، والتي أكــدت إيمان وزارة 
الثقافة بضــرورة العمل للنهــوض بالثقافة 
الفلسطينية، واالستمرار في تعزيز الشراكة 
الوطنيــة مع المؤسســات الثقافيــة في كافة 
المجــاالت فــي اتجــاه دعــم  مبــدأ « الثقافة 

مقاومة» .
 وأضاف الكم: نحن ســعيدون بنجاح فعالياتنا 
التي تعزى لسببين تنوع المواضيع المطروحة 
فــي مجاالت القصــة القصيرة، الموســيقى، 
الســينما، الشــعر، المســرح، التأريــخ، ويوم 
القــراءة، وأخيراً أدب األطفــال، باإلضافة إلى 
التنــوع في المــكان وفــي اســتهداف الفئات 

العمريــة المختلفــة فــي هــذه النشــاطات، 
والشراكة المجتمعية.

وأكدت حنون الــدور التكاملي لوزارة الثقافة 
مع المؤسســات، كما تحدثــت عن أهمية أدب 
األطفال الذي اســتند فــي البداية على األدب 
الشــعبي، وعــن التجربــة الناجحــة للمركــز 
الثقافــي في جمع الحكاية الشــعبية من قبل 
األطفال وعمل كتاب « حوش يا صاحب الكرم 

حوش «.
وقــال مزيــد، أن مفهــم أدب الطفــل يشــير 
إلــى المواد التي تكتب لكــي يقرأها األطفال 
والشباب، وقام معظم أدب الطفل على األدب 
الشعبي المليء بالحكمة والتسلية ويجمع بين 

الحقيقة والخيال.
وأضاف مزيد: أن معظم قصص األطفال وأدب 
الطفل كتابها من األجانب، لكن ذلك ال ينفي 
وجــود أدب الطفــل عند العــرب؛ حيث تميزت 
بداية القرن العشرين بما وضع فيها من كتب 
مبســطة لألطفــال ومن أقاصيــص متنوعة 
اســتخدمت بهدف تربية الصغار وتســليتهم 
وحثّهــم على المطالعة واكتســاب اللغة. وقد 
ســخرت الحيوانات فيها، معظم األحيان، ألن 
ه عنــد الصغار، وكانت  الحيوان مصدر للتفكّ
حكايات كتاب األطفــال العرب تزين االتحاد 
والتعــاون وتقبح الكســل والطيش والخيانة 
والخــداع، وتدعو إلى حســن التربية، وتظهر 
مغبة تعجل األمور وضعف النظر في العواقب 

واإلهمال والغفلة. 

سلفيت: شبيبة القدس المفتوحة 
تنظم وقفة تضامنية مع االسرى 

ســلفيت- الحيــاة الجديــدة- نظمــت حركة 
الشــبيبة الطالبيــة ومجلــس اتحــاد الطلبة 
بالتعاون مع القوى والوطنية ووزارة االســرى 
ونادي األســير والمؤسسة األمنية في جامعة 
القدس المفتوحة فرع سلفيت، وقفة تضامن 
وإســناد لألسرى داخل سجون اإلحتالل، وجاء 
ذلك بعد اإلعالن عن اإلضراب في السابع عشر 
من نيسان من الشهر المقبل من قبل أسرى 
حركة فتح بقيادة االسير «مروان البرغوثي»، 
بحضور ممثلي القوى الوطنية والمؤسســات 
الرسمية واألهلية والمؤسسة األمنية وطلبة 

جامعة القدس المفتوحة .
وأكد مدير جامعة القدس المفتوحة د. باسم 
شــلش ان قضيــة االســرى محطــة نضالية 
متجــددة، عنوانهــا التأكيــد علــى أن قضيــة 
األســرى ســتظل دومــاً فــي مقدمــة المهام 
الوطنية لشــعبنا حتى تحرير جميع األســرى 

والمعتقلين من باستيالت االحتالل.
بــدوره، تحــدث نــزار الدقــروق مديــر نادي 

االســير الفلســطيني بكلمة القوى الوطنية 
في محافظة ســلفيت أن قضية االسرى ثابت 
وطني، ويجب الرقي بهذه القضية إلى مستوى 
يتناســب مع كرامــة ومعاناة األســرى، الذين 
يتعرضون ألبشع أساليب االحتالل في تعامله 
اليومــي معهم وان هــذه القضية تحمل في 
طياتها بذور التوحــد ووحده الهدف والمصير 
كونها قضيه جامعه للكل الفلسطيني تمثل 
روح المقاومــة ضــد االحتالل، الــذي يمتهن 
في كل يوم حرية أرضنا وحرية شــعبنا الذي 
لــن يتنازل أو يســاوم على ثوابتــه وقضاياه 
المصيريــة .وأكد معمر زيقان منســق حركة 
الشبيبة الطالبية في جامعة القدس المفتوحة 
أن قضيــة األســرى يجــب ان تتابــع عن كثب 
والعمــل بكافــة االمكانيــات لإلفــراج عنهم، 
داعيا الى تكثيف الفعاليات التضامنية ألوسع 
تحرك جماهيري لأللتفاف حول قضية األسرى 
وإيصال رســالة وصوت الحركة األســيرة إلى 

العالم ومؤسساته .


