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السلطة القضائية

محكمة بداية نابلس 

دائرة التنفيذ - الرقم: 2019/1890 

محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ - الرقم: 2017/2688  محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ - الرقم: 2017/2689 

محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ - الرقم: 2017/3282 

اشعار عدلي بتغيير نوع الشركة 
نحن الموقعون اسمنا ادناه 1 - احمد تيسير عارف حميدة وحامل هوية فلسطينية رقم 853581619 

2 - محمد تيسير عارف حميدة وحامل هوية فلسطينية رقم 920667961 
3 - عارف تيسير عارف حميدة وحامل هوية فلسطينية رقم 904615416 

4 - محمد مفيد حسن جندي وحامل هوية مقدسية رقم 080890866 
5 - مفيد حسن صالح اسماعيل جندي وحامل هوية مقدسية رقم 080454176 

بصفتنا الشركاء في شركة الياسيني للباطون الجاهز والمسجلة تحت رقم 562175117 نقر ونحن 
بكامل الصفات المعتبرة شرعا وقانونا بأننا نرغب في تغيير نوع شركة الياسيني للباطون الجاهز 
ومســجلة تحت رقم 562175117 من شــركة عادية عامة الى شركة مساهمة خصوصية محدودة 
وعليه فاننا نشعر مراقب الشركات لدى وزارة االقتصاد الوطني برغبتنا في اجراء تغيير نوع الشركة 

على هذا النحو ونطلب من حضرة كاتب عدل اريحا التصديق على توقيعنا برغبتنا في ذلك. 

المقرين 

ورقة اخبار صادرة عن دائرة التنفذي بنابلس 
بالدعوى التنفيذية رقم 2019/1890 

الى المحكوم عليه: ناجح شاكر محمد وهدان - نابلس - اول بيت فوريك - الشارع الرئيسي - بناية 
وهدان ومجهول محل االقامة حاليا. 

يجب عليك أن تؤدي في ظرف اسبوعين اعتبارا من تاريخ تبلغك ورقة االخبار التنفيذي هذه في هذا 
العدد بالقرار المنفذ الصادر في القضية التنفيذية رقم 2019/1890 دائرة تنفيذ نابلس وموضوعها 
مطالبة مالية 2841 شــيكل بموجب كمبيالة لصالح المحكوم له فتحي محمد فتحي عقاد - نابلس 

واذا انقضت هذه المدة فستضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم حسب األصول والقانون بحقك. 

مأمور التنفيذ 

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا  في 
الملف التنفيذي رقم 2017/2688   

الى المحكوم عليه: خالد عيسى عمر المناصرة - رام اهللا - ام الشرايط - قرب دار الكرمة - عمارة 
المناصرة 

نعلمك أن المحكوم لهم: شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية - وكيلها المحامي ثائر المشعطي 
قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة صلح رام اهللا في الدعوى رقم 
2015/2990 الصادر بتاريخ 2016/11/28 المتضمن الزام المحكوم عليه بدفع مبلغ 3638 شيقل مع 
الرسوم والمصاريف ومبلغ 5 شيكل بدل رسوم تنفيذ، لذا يتوجب عليك انت و/أو من تنيب مراجعة 
دائرة التنفيذ خالل اسبوعين من نشر هذا االعالن وبعكس ذلك سيتم السير باجراء التنفيذ حضوريا 

بحقك وعلى ذلك تم اجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون. 

مأمور التنفيذ 

يحيى عطا 

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا  في 
الملف التنفيذي رقم 2017/2689   

الى المحكوم عليه: صالح سعيد صالح نوفل - رام اهللا - عين مصباح - مقابل صاالت الزين - عمارة 
الرابية - ط 5 - شركة كورسا للخدمات العامة 

نعلمك أن المحكوم لهم: شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية - وكيلها المحامي ثائر المشعطي 
نعلمك أن المحكوم له بواسطة وكيله حضر الى دائرتنا وطرح للتنفيذ حكم صادر عن محكمة صلح 
رام اهللا الذي يحمل الرقم 2016/690 الصادر بتاريخ 2017/1/12 وموضوعه مطالبة بمبلغ 2573.3 
شــيكل باالضافة الى مبلغ 39 شــيكل بدل رســوم تنفيذ ومبلغ 20 دينار بدل اتعاب محاماة + 10 
دنانير بدل رسوم دعوى، لذا يتوجب عليك انت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل اسبوعين 
من نشر هذا االعالن وبعكس ذلك سيتم السير باجراء التنفيذ حضوريا بحقك وعلى ذلك تم اجراء 

تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون. 

مأمور التنفيذ 

يحيى عطا 

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا  في 
الملف التنفيذي رقم 2017/3282   

الى المحكوم عليه: احمد محمد عبد اهللا زهران - حي الشرفة - وسط البلد 
نعلمك أن المحكوم لهم: شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية - وكيلها المحامي ثائر المشعطي 

قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة صلح رام اهللا في الدعوى رقم 
2016/751 الصادر بتاريخ 2017/1/10 المتضمن الزام المحكوم عليه بدفع مبلغ 2778.52 شيقل مع 
الرسوم والمصاريف ومبلغ 30 دينار بدل اتعاب محاماة باالضافة الى مبلغ 41 شيقل، لذا يتوجب عليك 
انت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل اســبوعين من نشــر هذا االعالن وبعكس ذلك سيتم 
السير باجراء التنفيذ حضوريا بحقك وعلى ذلك تم اجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون. 

مأمور التنفيذ 

يحيى عطا 

تنويه
في االعالن الصادر عن دائرة أراضي رام اهللا ملف رقم 1424/ج/2019 والمنشور يوم األحد الموافق 
2019/4/21 ورد سهوا الوكالة العامة رقم 2018/8229 والصحيح هو الوكالة العامة رقم 2008/8229 

لذا اقتضى التنويه. 

اخطار نهائي قبل المباشرة باالجراءات القانونية 
دون اجحاف بالحقوق 

المخطر: شاهر سليمان يوسف شريتح 
وكيله المحامي انصار بيوض - رام اهللا 

المخطر اليه: ضياء سمير كحلة هوية رقم 904589546 - رام اهللا 
العنوان للتبليغ: رام اهللا - رمون - بجانب مسجد رمون القديم 

الوقائع: 
1 - تعلم بأنك قد حررت / وقعت لمصلحة موكلنا المخطر الشيكات التالية: 

البنك المسحوب عليه  قيمة الشيك   تاريخ االستحقاق   رقم الشيك   الرقم  
بنك فلسطين  1600 شيقل     2018/8/20  30000033   1

2 - لدى عرض الشــيكات الموصوفة اعاله على البنك المســحوب عليه اعيدت دون صرف لعدم وجود 
رصيد و/أو لعدم كفايته. 

وعليه فاننا نخطرك بأن تبادر الى دفع قيمة / مقابل الشــيكات الموصوفة اعاله والبالغة 1600 الف 
وستمائة شيقل الى موكلنا خالل عشرة ايام من تاريخ تبلغك هذا االخطار، وبخالف ذلك فاننا سنضطر 
التخاذ كافة االجراءات القانونية بحقك / الحقوقية منها والجزائية مع الزامك بدفع المبالغ المذكورة 
اعاله مضافا اليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ االستحقاق وحتى 

السداد التام، االمر الذي ال زلت في غنى عنه. 

شركة كهرباء محافظة القدس 
المساهمة المحدودة 

شركة كهرباء محافظة القدس 
المساهمة المحدودة 

اعالن عن قطع التيار الكهربائي 
تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من الثامنة 
صباحا وحتى الرابعة عصرا يوم الثالثاء الموافق 2019/4/23 عن كل من 

المناطق التالية من محافظة رام اهللا والبيرة: 
اللبن الغربي، رنتيس 

تعتذر الشركة عن هذا االجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويالت 
والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق. 

دائرة العالقات العامة 

اعالن عن قطع التيار الكهربائي 
تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي يوم الثالثاء 
الموافق 2019/4/23 من الســاعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثالثة 

بعد الظهر عن المناطق التالية في محافظة رام اهللا: 
جزء من قرية الجديرة، مصنع جوب الجدراوي والمجاورون 

تعتذر الشــركة عن هذا االجراء الناتج عن قيام الشــركة بأعمال صيانة 
على خطوط الضغط العالي المزودة لتلك المناطق. 

دائرة العالقات العامة 
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دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي رام اهللا  

رقم الملف: 1434/ج/2019 

اعالن صادر عن دائرة األراضي رام اهللا  
يعلــن للعمــوم انه تقدم الى دائرة األراضي رام اهللا الســيدة كاملة انــور ريماوي وبصفتها الوكيل 
الــدوري بموجب الوكالة الدورية رقــم 2018/6222 تاريخ 2018/9/30 والدورية رقم 2018/6223 
و2018/6221 وجميعها تصديق وزارة عدل بتاريخ 2018/9/30 تصديق وزارة العدل وذلك بمعاملة 
بيــع علــى اراضي البيــرة حوض رقم 27 قطعة رقم 520 فمن له اعتــراض على ذلك عليه التقدم 
باعتراض الى دائرة األراضي خالل فترة خمســة أيام من تاريخ نشــر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم 

السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): بسام وبهاء واياد ابناء صالح الدين حمد الريماوي 

اسم الوكيل: كاملة انور ريماوي 

دائرة األراضي رام اهللا 

4/21 د

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي
مجلس قروي يبرود

 اعالن 
يعلن مجلس قروي يبرود عن الغاء وبيع طريق تســوية داخل المشــروع 
الهيكلي التفصيلي لضاحية الســنديان الواقعة على قطعة االرض رقم 
117 حــوض رقــم 2 من اراضي يبرود والتي تمر من قطعة االرض رقم 
20 + 21 والمفرزة افراز موقت من اصل القطعة الموصوفة اعاله علما 
بان طريق التســوية الموصوفة اعاله ال تســتفيد منهــا القطع المجاورة 
وذلك حســب المخططات المعلنة والمودعة في مقر المجلس ويجوز الي 
شــخص او سلطة او مؤسسة رسمية ممن لهم مصلحة في ذلك تقديم 
اقتراحاتهــم واعتراضاتهم علــى الغاء الطريق المذكــورة اعاله معنونة 
الى رئيس المجلس خالل خمســة عشر يوما من تاريخ هذا االعالن علما 
بان البيع ســيكون الصحاب قطعة االرض المذكورة اعاله وهم 1 - احمد 

ابراهيم خليل شلطف 2 - مجدولين محمد علي عبد الكريم العلوي. 

رئيس مجلس قروي يبرود 

4/21 د

فقد هوية
أعلن أنا علي شحدة حسن وريدات عن فقد بطاقة الهوية الشخصية التي تحمل الرقم 914259742 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
أعلن أنا لؤي اسماعيل محمد ابو راس عن فقد بطاقة الهوية الشخصية التي تحمل الرقم 859847410 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
أعلــن أنا محمود اســماعيل محمــد بصبوص عن فقد بطاقة الهوية الشــخصية التــي تحمل الرقم 

910253350 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
أعلن أنا محمد غالب عزات االطرسة عن فقد بطاقة الهوية الشخصية التي تحمل الرقم 405772187 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
أعلن أنا صفاء ماجد عبد عبد الباسط عن فقد بطاقة الهوية الشخصية التي تحمل الرقم 949557896 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
أعلن أنا أحمد نايف حمد مخارزة عن فقد بطاقة الهوية الشــخصية التي تحمل الرقم 854744653 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 
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محكمة بداية الخليل 

دعوى حقوق رقم 2018/730 

محكمة بداية رام اهللا 

استئناف حقوق رقم: 2015/302 

محكمة بداية رام اهللا 

الرقم: 2015/1044 دعوى مدنية 

تبليغ بالنشر موعد جلسة  في الدعوى الحقوقية رقم 2018/730 
الى المدعى عليهما: 1 - شركة اسمارت لصناعة االحذية بواسطة من يمثلها قانونا - الخليل - مقابل 

ديوان ابو شمسية 2 - عرفات هاشم خليل شريك - الخليل - قيزون - مقابل ديوان ابو شمسية. 
يقتضي حضوركم الى محكمة بداية الخليل الموقرة في يوم االربعاء 2019/5/22 الساعة التاسعة 
صباحــا فــي الدعوى الحقوقية المذكــورة اعاله والتي اقامها ضدكم المدعي (محمد راســم «محمد 
عزمي» عبد الحليم عويوي من الخليل) بواســطة وكيله المحامي ســائد العويوي والتي موضوعها 

(المطالبة بحقوق عمالية مبلغ وقدره 553315 شيكل). 
وبناء على القرار الصادر بجلســة 2019/4/16 تقرر تبليغكم موعد الجلسة عمال بأحكام المادة 20 
من قانون اصول المحاكمات التجارية والمدنية رقم 2 عام 2001 ويمكنكم استالم نسخة عن الئحة 
الدعوى ومرفقاتها من قلم محكمة بداية الخليل وعمال باحكام القانون يتوجب عليكم الحضور الى 
قلــم محكمة بداية الخليل في الموعد المحدد او ارســال محام عنكم وكذلك يتوجب عليكم تقديم 
الئحة جوابية خالل مدة 15 يوما من تاريخ تبلغكم هذا االعالن بواســطة النشــر في احدى الصحف 

المحلية وبعكس ذلك ستجري محاكمتكم حضوريا. 

رئيس قلم محكمة بداية الخليل 

جواد شاهين 

مذكرة دعوى مستأنف منضم بالنشر  صادرة عن محكمة بداية 
رام اهللا بصفتها االستئنافية في الدعوى المدنية رقم 2015/302 
الى المســتأنفة المنضمة: جبر علي راغب المحاريق - رام اهللا - البيرة - الشــارع الرئيســي مقابل 

كازية اسو للمحروقات مجمع بلدي تجاري الطابق 4 مكتب رقم 5. 
يقتضي حضوركم الى محكمة بداية رام اهللا في تاريخ 2019/6/12 الساعة التاسعة صباحا للنظر 
في الدعوى االســتئنافية المدنية رقم 2015/302 التي اقامها عليكم المســتأنف طارق محمد احمد 
طميزي - الخليل بواسطة وكيله المحامي نعيم ابو يعقوب وحمزة ابو يعقوب وموضوع االستئناف قرار 
محكمة صلح رام اهللا في القضية رقم 2014/1977 الصادر بتاريخ 2015/5/26 ويمكمنكم الحضور 
الى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى وما جاء في الئحة واسباب االستئناف المعدلة ما يلي: 
1 - تجد المحكمة ان المستأنف ضده (المدعي) كان يعلم بمكان اقامة المستأنف بدليل انه قام بتبليغ 

القرار الصادر عن محكمة الصلح بعد صدوره على عنوان المستأنف في الخليل. 
2 - بالنتيجة كان من الواجب على المحكمة عدم االعتداء بالتبليغ على الشركة باعتباره اخر عنوان 
وكذلك عدم قبول قراره بالتبليغ بالنشر حيث انه ال يستوجب التبليغ بالنشر اال في حال انقطاع طرق 

التبليغ وعدم وجود عنوان اخر وهو مغاير لواقع القضية. 
3 - كان من الواجب ان تقام الدعوى في محكمة الخليل. 

ثانيا: اخطأ القاضي مع االحترام في وزن البينة، وان المدعى عليه المستأنف ضده لم يقدم بيناته 
القانونية المقبولة قانونا بعد محاكمة المدعى عليه المستأنف غيابيا حيث انه ال يجوز االخذ بالبينة 
الشــفوية واالخذ بشــهادة الشــهو في المبلغ الذي يزيد عن 200 دينار كما ان الدين يخص شــركة 

مساهمة وليس بين شخصين. 
ثالثا: ان المستأنف لديه دفوعه وبيناته وقد حرم من تقديمها لو اتحيت الفرصة في تقديمها. 

رابعا: يحتفظ المستأنف بحقه في تعديل الئحة االستئناف حيث ان االستئناف مقدم بدون االطالع 
على الملف ودون االطالع على عقد االيجار. 

واذا لم تحضر او ترسل وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون. 

عمار عباس 

مكلف رئيس قلم محكمة بداية رام اهللا بصفتها االستئنافية 

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر  صادرة عن محكمة بداية 
رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2015/1044 

الى المدعى عليه: انور ابراهيم محمود فقيه 
يقتضــي حضــورك الى محكمة بداية رام اهللا يوم 2019/5/8 الســاعة التاســعة صباحا للنظر في 
الدعوى المدنية رقم 2015/1044 التي اقامها عليك المدعي ســائد عدنان حسني حمودة بواسطة 

وكيله المحامي محمد سمارة وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي: 
المدعي: سائد عدنان حسني حمودة - القبيبة - هوية رقم 985870583 طريق الخربة - قرب الكازية 

وكيله المحامي محمد سمارة - رام اهللا - شارع ركب - عمارة النتشة ط 4 مكتب 40 
المدعى عليه: انور ابراهيم محمود فقيه وعنوانه للتبليغ القبيبة - طريق الخربة - فيال انور الفقيه 
قيمة وموضوع الدعوى: المطالبة بحقوق ومستحقات عمالية تبلغ قيمتها 176100 شيقل مئة وست 

وسبعون الفا ومائة شيقل. 
الئحة واسباب الدعوى 

1 - المدعــي عمــل لدى المدعى عليه عامل ابتداء من شــهر 1998/8 حتــى تاريخ 2006/11 وكان 
يعمل يوميا من الســاعة الخامســة صباحا وحتى ساعات متأخرة من الليل براتب يومي مقداره 150 

شيقل وبدخل شهري 3900 شيقل. 
2 - المدعي وطيلة ايام عمله انتظم بالعمل لدى المدعى عليه وكان يعمل تحت رقابته واشــرافه 

ويتلقى راتبه منه. 
3 - فــي عــام 2006 اقدت المدعى عليه على االســتغناء عن المدعي وانهاء عمله من دون اشــعاره 
ومن دون ســبب او مبرر قانوني و/أو واقعي ممتنع عن دفع اســتحقاقاته المترتبة بذمته وحقوقه 

العمالية االخرى. 
4 - نتيجة لفصل المدعى عليه للمدعي من عمله وعدم دفعه مستحقاته فقد ترتب للمدعي حقوقا 

حسب احكام قانون العمل الفلسطيني ساري المفعول وهي على النحو التالي: 
أ- مبلغ 31200 شيكل بدل مكافأة نهاية خدمة 

ب- مبلغ 62400 شيكل بدل فصل تعسفي 
ج- مبلغ 4200 شيكل بدل اجازات 
د- مبلغ 3900 شيكل بدل اشعار 

ذ- مبلغ 12000 شيكل بدل اعياد دينية ووطنية 
ر- مبلغ 62400 شيكل بدل ايام العطل االسبوعية المستحقة 

المجموع المطلوب: 176100 شيقل مئة وست وسبعون الفا ومائة شيقل 
5 - طالب المدعي المدعى عليه مرارا وتكرارا بدفع المبالغ المترتبة بذمته والمبينة في البند الرابع 

اعاله اال انه امتنع عن الدفع دون مبرر او مسوغ قانوني و/أو واقعي. 
الصالحيــة: لمحكمتكــم الموقرة صالحية النظــر والفصل في هذه الدعوى نظــرا لقيمتها ولمكان 

اقامة المدعى عليه. 
الطلب: 

لما تقدم فان المدعي يلتمس من محكمتكم الموقرة: 
1 - تبليغ المدعى عليه نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها وتعيين موعد للمحاكمة حسب االصول. 
2 - غب االثبات والحكم بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المدعى به والبالغ 176100 شيقل مئة وست 

وسبعون الفا ومائة شيقل للمدعي والزامه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. 
تحريرا في 2015/11/5

ويمكنكمــا الحضور الى قلم المحكمــة واالطالع على أوراق الدعــوى. ويتوجب عليك تقديم الئحة 
جوابية خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر باحدى الصحف المحلية عمال بالمادة 62 
من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001. واذا لم تحضر أو ترســل وكيال 

عنك سوف يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون. 

زينب عيسى 

رئيس قلم حقوق محكمة بداية رام اهللا 

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي 

اعالن صادر  عن اللجنة االقليمية لمحافظة اريحا واالغوار 
بشأن ايداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال من منطقة 

زراعية الى سكن فلل بأحكام خاصة ومعارض تجارية 
تعلن اللجنة االقليمية لمحافظة أريحا واألغوار عن ايداع مشروع تنظيم 
تفصيلي رقم 2018/12/94 والمتعلق بالقطع رقم 40 + 24 من الحوض 
2 ظهــر الثنية فــي اراضي النويعمــة والديوك لالعتراض وذلك حســب 
المخططــات المعلنة والمودعــة في مقر بلدية اريحــا وفي مقر مديرية 
الحكم المحلي / محافظة اريحا واالغوار وذلك استنادا للمواد 20، 21 من 

قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية رقم 79 لسنة 1966. 
يجوز ألي شــخص وألي ســلطة أو مؤسســة رســمية أو أهلية ممن لهم 
مصلحة في ذلك تقديم اقتراحاتهم أو اعتراضاتهم على المشروع معنونة 
الى رئيس لجنة التنظيم المحلية خالل مدة شهر من تاريخ اعالن االيداع 
بالجريدة الرسمية وجريدتين محليتين شريطة دعم االعتراضات المقدمة 

أو االقتراحات ما أمكن بمخططات ايضاحية ووثائق رسمية. 

ماهر جابر  

رئيس اللجنة االقليمية للتخطيط والبناء 

لمحافظة أريحا واألغوار 

4/21 د

«التربية» و «الوطنية للعلوم»
 توقعان اتفاقيات تهم التعليم

رام اهللا- الحيــاة الجديدة- وقع وزير التربية 
والتعليم د. مروان عورتاني، ورئيس اللجنة 
والثقافــة  للتربيــة  الفلســطينية  الوطنيــة 
والعلوم د. علي أبو زهري امس ثالث اتفاقيات 
بمجاالت التربية والثقافة والعلوم والتي تهدف 
إلى اتباع أحدث التقنيات واألســاليب العلمية 

الحديثة.
وتأتي هذه االتفاقيات لدعم مشروع: «التدريب 
القائــم علــى التعلم مــن خالل المشــاريع»، 
ومشــروع «نحو قيــادة المدرســة العالمية»، 
ومشــروع «توظيف الفن في التعليم المدني 
والتقليل من العنف»، ويذكر أن هذه االتفاقية 
بالشراكة بين الوزارة واللجنة الوطنية للعلوم 
ومنتــدى الفنــون البصريــة المتخصصة في 

مجال الفنون. 
وأكــد عورتانــي أهمية هــذه االتفاقيات، لما 

تســهم به في بنــاء جيل فلســطيني متعلم 
ومثقف، معرباً عن فخره بهذه الشراكة التي 
تؤســس لمرحلــة مســتقبلية مهمــة، داعياً 
الجميــع لبذل كافة الجهود في ســبيل توفير 

تعليم نوعي. 
مــن جهته، أكد أبو زهــري أهمية توقيع هذه 
االتفاقيات التي تعزز نشــاطات المؤسســات 
التربويــة والثقافيــة والعلميــة وتعمل على 
تطوير التعليم والتراث العربي الفلســطيني 
وتدعم تحقيق االتصال الفكري والثقافي بين 
فئات الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات. 
وأعرب أبو زهري عن شكره لمنظمة اليونسكو 
على دعمهــا هذه المشــاريع المهمة لتطوير 
القطاع التربوي والثقافي في فلســطين في 
ظل ما تتعرض له مؤسساتنا من المضايقات 

االحتاللية. 

د. عورتاني و د. ابو زهري يوقعان االتفاقية.

«القدس المفتوحة» و»النجاح» تخرجان الفوج 
الثاني في مشروع تحسين إعداد وتأهيل المعلمين

نابلس- الحيــاة الجديدة- احتفلت 
والنجاح  المفتوحة  القــدس  جامعتا 
الوطنية، امس بتخريج الفوج الثاني 
من المعلمين في «مشروع تحسين 
إعــداد وتأهيل المعلميــن (1-4)»، 
الذي نفذته كليتــا العلوم التربوية 
في الجامعتيــن، والذي يجري تحت 
إشراف وزارة التربية والتعليم ممثلة 
بالمعهد الوطني للتدريب التربوي، 
وبتمويل من البنــك الدولي، وذلك 
باحتفال أقيم بمســرح فرع جامعة 

القدس المفتوحة في نابلس.
وحضر حفــل التخريج نائب رئيس 
جامعة القدس المفتوحة للشــؤون 
األكاديميــة د. ســمير النجــدي، ود. 
ســهيل صالحة، ممثال عــن جامعة 
النجــاح الوطنيــة و أحمــد ناصــر، 
ممثال عــن وزارة التربيــة والتعليم 
وعميد كليــة العلــوم التربوية في 
«القدس المفتوحة»  د. مجدي زامل، 
ومدير جامعة القدس المفتوحة في 
نابلس د. يوسف ذياب عواد، ومديرا 
فرعي طوباس وجنين، والمدربون 
اللذان أشــرفا على تدريــب الفوج، 
ومديريــات التربيــة والتعليــم في 
قباطية وطوباس وجنين وطولكرم 

وقلقيلية.
وقــال نائب رئيــس جامعة القدس 
المفتوحة للشــؤون األكاديمية أ. د. 
ســمير النجــدي «إن جامعة القدس 
المفتوحة أولت منذ نشأتها اهتماماً 
كبيراً بتدريب المعلمين، وقد شاركت 
في هذا المشــروع بهــدف االرتقاء 
بمهــارات المعلمين وكفايتهم أثناء 

الخدمــة في الصفــوف األولى ممن 
ينقصهــم المؤهل المهني والخبرة 
العملية للوصول بمؤهالتهم لإلجازة 
المهنيــة ولتلبية المعاييــر الجديدة 
لخدمة التعليم»، وبين أن التدريب 
يعتمــد على التكنولوجيــا وكفايات 
التخطيط للتعليــم والمتعلم، حيث 
إن الجامعة عملت بكافة اإلمكانيات 
متطلبــات  لتوفيــر  والتســهيالت 
المشــروع مــن أجــل الوصــول إلى 

التميز واإلبداع .
وتابــع: «نقدر الجهــود والتضحيات 
التي يبذلها المتدربون الذين حضروا 
التدريب في أيام العطل األسبوعية 
والتزاماتهم،  على حساب أســرهم 
وهــذا يؤكــد جديتهــم واهتمامهم 

بتطوير أنفسهم».

وأشــار إلى أن «القدس المفتوحة» 
قامت بمبادرة ذاتية بتكريم أفضل 
للمعلميــن  تخــرج  مشــاريع   (3 )
المتدربيــن مــن الفــوج األول مــن 
مشــروع تحســين إعــداد وتأهيــل 
المعلميــن، كما قدم شــكره إلدارة 
فرع نابلس على حســن االستقبال 

وتنظيم الحفل.
وأكد ممثل جامعــة النجاح الوطنية 
د. ســهيل صالحة بالحضــور، على 
أهميــة الشــراكة بيــن الجامعتين 
ووزارة التربية والتعليم في مشروع 
تأهيل المعلميــن للصفوف (1-4)، 
مؤكــداً أن الجامعتيــن أدخلتا جزءاً 
كبيراً من الخبرات والمواد التدريبية 
كــي تضمــن توافقاً بيــن مخرجات 
التعليم الجامعي ومتطلبات التعليم 

في المدارس الفلسطينية، من خالل 
كلية العلوم التربوية في الجامعتين.

وأشــاد أ. أحمــد ناصر كلمــة وزارة 
بالشــراكة  لتعليــم،  وا لتربيــة  ا
والتكامــل بين الــوزارة والجامعات، 
مؤكــداً أن هذه التجربة كانت حافزاً 
إلعادة التفكير في طرائق التدريس 
وخلق تبادل خبــرات بين المعلمين 
والمعلمــات، شــاكراً البنــك الدولي 
والجامعات والخريجين على التزامهم 
العمليــة  خدمــة  فــي  وجهدهــم 
التعليمية عبر تحقيق مخرجات هذا 

البرنامج.
وفــي كلمــة المعلميــن الخريجين، 
شــكرت المعلمــة لبنــى صوافطــة 
جامعتي القدس المفتوحة والنجاح 
الوطنيــة والمعهد الوطني للتدريب 
على الخبرات والمهارات التي قدمت 
لهــم خــالل البرنامــج، مؤكــدةً أن 
البرنامج اســتهدف معلمي المرحلة 
األساســية بهدف تحسين الكفايات 
على  قادرين  ليصبحوا  التدريســية 
التخطيط للتعليم والتعلم بشــكل 
أفضل، وأنه أسهم في تعزيز كفايات 
المعلمين وتطويرها، كما أسهم في 

تحسين الممارسات التعليمية.
ــرم المدربون،  في نهاية الحفل، كُ
وهم من أعضاء الهيئات التدريسية 
في الجامعتين، وكذلك المنســقون 
فــي الجامعــة ومديريــات التربيــة 
الشــهادات  وســلمت  والتعليــم، 
للخريجيــن والخريجــات فــي هــذه 
المرحلة من المشروع، البالغ عددهم 

(269) خريجاً وخريجة.

عورتاني وبشارة يبحثان الملفات المالية الخاصة بقطاع التعليم
رام اهللا- الحيــاة الجديدة- بحث وزير التربيــة والتعليم  د. مروان عورتاني 
امس مع وزير المالية د. شــكري بشــارة، عديد القضايا الخاصة بالشــؤون 
اإلداريــة والمالية المتعلقة بقطاع التعليم؛ وذلك تأكيداً على التعاون البناء 

بين الوزارتين، بما يسهم في دعم العملية التعليمية في فلسطين.
وأكد عورتاني أهمية هذا اللقاء الذي يندرج في ســياق التعاون المشــترك 
بين الوزارتين، معتبراً التربية بمثابة وزارة الدفاع التي تحقق األمن القومي 
المجتمعي للشــعب الفلســطيني، موضحــاً أهمية مواصلــة العمل الدؤوب 
لخدمة الغايات المشتركة، مقدماً شكره لوزارة المالية ممثلة بوزيرها وجميع 

موظفيها على الدعم المتواصل للوزارة.
بدوره، هنأ بشارة وزير التربية بالمنصب الجديد، مشيراً إلى أهمية هذا اللقاء 
الذي يأتي ضمن التعاون الوثيق والمتابعة الحثيثة حول مجمل القضايا التي 
تتعلق بالقطاع التربــوي، معبراً عن اعتزازه بطواقم الوزارتين على الجهد 

المبذول في سبيل خدمة وتطوير القطاع التعليمي والنهوض به.


