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دولة فلســـــطين

السـلطة القضــائـيـة

مذكرة دعوى مستأنف

صادرة عن محكمة بداية طولكرم بصفتها االستئنافيه  بالقضية االستئنافيه  
الجزائية رقم 2019/220 استئناف جزاء 

إلى المس���تأنف يوس���ف عبد الفتاح مصطفى طلوزي  من طولك���رم / مخيم طولكرم /قرب 
المقاطع���ة  مجه���ول محل االقام���ة  يقتضي حضورك إل���ى محكمة بداي���ة طولكرم يوم 
2019/12/23 يوم االثنين الساعة التاسعة صباحًا للنظر في القضية االستئنافيه الجزائية  
رقم 2019/220  محكمة بداية طولكرم بصفتها االس���تئنافيه والمس���تأنفة على القضية 
الصلحية الجزائية الصلحية 2019/2215صلح طولكرم من قبلك والتي موضوعها التهديد 
باس���تخدام سالح والتهديد باشهار س���الح وحيازة سالح بدون ترخيص   ، وعليه يقتضي 
حضورك في الموعد المحدد وإذا لم تحضر يسقط حقك في الدعوى االستئنافيه الجزائية .
رئيس قلم جزاء محكمة بداية طولكرم  
ابراهيم برابرة

دولة فلســـــطين

السـلطة القضــائـيـة

مذكرة دعوى مستأنف ضده

صادرة عن محكمة بداية طولكرم بصفتها االستئنافيه  بالقضية االستئنافيه  
الجزائية رقم 2019/106 استئناف جزاء 

إلى المس���تأنف ض���ده محمود منذر محمود زرع���ي  من طولكرم / الح���ارة الغربية وكيلته 
المحامية ش���روق دويكات يقتضي حضورك إلى محكمة بداية طولكرم يوم 2019/12/23 
يوم االثنين الس���اعة التاس���عة صباح���ًا للنظر في القضي���ة االس���تئنافيه الجزائية  رقم 
2019/106  محكم���ة بداي���ة طولكرم بصفتها االس���تئنافيه والمس���تأنفة على القضية 
الجزائي���ة رقم  2018/2213   صلح طولكرم من قبل النيابة العامة والتي موضوعها ش���راء 
وبيع مال مسروق والدليل التوسط  في ذلك مع علمه بانه مسروق خالفا للمادة 1/412  رقم 
16 لسنة 1960  ، وعليه يقتضي حضورك في الموعد المحدد وإذا لم تحضر يسقط حقك 

في الدعوى االستئنافيه الجزائية .
رئيس قلم جزاء محكمة بداية طولكرم  
ابراهيم برابرة

دولة فلســـــطين

السـلطة القضــائـيـة

مذكرة دعوى مستأنف

صادرة عن محكمة بداية طولكرم بصفتها االستئنافيه  بالقضية االستئنافيه  
الجزائية رقم 2019/97 استئناف جزاء 

إلى المس���تأنف لؤي فراس فرس���ان مس���روجة  من نابلس/ البلدة القديمة  مجهول محل 
االقامة  يقتضي حضورك إلى محكمة بداية طولكرم يوم 2019/12/23 يوم االثنين الساعة 
التاس���عة صباحًا للنظر في القضية االس���تئنافيه الجزائية  رقم 2019/97  محكمة بداية 
طولكرم بصفتها االس���تئنافيه والمس���تأنفة على القضية الصلحي���ة الجزائية الصلحية 
2019/822صل���ح طولكرم من قبل���ك والتي موضوعها حيازة المخ���درات  ، وعليه يقتضي 
حضورك في الموعد المحدد وإذا لم تحضر يسقط حقك في الدعوى االستئنافيه الجزائية .
رئيس قلم جزاء محكمة بداية طولكرم  
ابراهيم برابرة

دولة فلســـــطين

السـلطة القضــائـيـة

قرار إمهال

صادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها محكمة جنايات في الجناية رقم 2017/9.
إلى المتهمين: 1 -.حسين عبد الله فايز عامر هوية رقم 589739385 الدوحة.

2 - يوسف اسامة يوسف شامي هوية رقم 854075363 جنين.
3 - فارس انور عيسى غزاوي هوية رقم 853422905 الدوحة.

يقتضي عليكم تسليم انفسكم إلى الس���لطات القضائية خالل مدة عشرة أيام من تاريخ 
تبلغكم ق���رار اإلمهال بالطريقة المبينة أدناه وذلك في القضي���ة الجزائية المرقومة أعاله 
والمقامة عليكم من قبل الحق العام بتهمة الس���رقة باالش���تراك خالفا للمادة 404 فقرة 1 
والمادة 76 عقوبات لس���نة 1960 وتهمة شراء وبيع مال مسروق والدليل التوسط في ذلك 

مع علمه بانه مسروق خالفا للمادة 3/1/412 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
 وآم���ر بالقبض عليكم من قبل مأموري الضابطة العدلية وتس���ليم انفس���كم إلى القضاء 
وعل���ى كل من يعلم مكان وجود المتهمين المذكوري���ن أعاله اإلخبار عنهم وإذا لم تقوموا 
بتس���ليم انفسكم خالل المدة المذكورة أعاله تعدون فارين من وجه العدالة وفي حال عدم 
تسليم انفسكم للسلطات القضائية خالل المدة المذكورة أعاله ستجري محاكمتكم غيابيا 
كمتهمين فاري���ن من وجه العدالة وذلك عمال بأحكام الم���ادة )291( من قانون اإلجراءات 
الجزائية رقم 3 لس���نة 2001 كما أقرر تبليغكم هذا القرار، وذلك بإلصاق قرار اإلمهال هذا 
على لوحة إعالنات محكمة بداية بيت لحم وعلى آخر مكان إقامة وفي الوقائع الفلسطينية 

أو إحدى الصحف المحلية علما ً بأن القضية معينة يوم االثنين  2019/12/16.       
القاضي جمال شديد
رئيس محكمة بداية بيت لحم

دولة فلســـــطين

السـلطة القضــائـيـة

قرار إمهال

صادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها محكمة جنايات في الجناية رقم 2016/49.
إلى المتهم: احمد علي احمد ربايعة هوية رقم 401507645 العبيدية.

يقتضي عليك تس���ليم نفس���ك إلى السلطات القضائية خالل مدة عش���رة أيام من تاريخ 
تبلغ���ك قرار اإلمه���ال بالطريقة المبينة أدناه وذلك في القضي���ة الجزائية المرقومة أعاله 
والمقامة عليك من قبل الحق العام بتهمة الشروع بالسرقة خالفا للمادة 2/406 و 70 ع 16 

عقوبات لسنة 1960.
وآمر بالقبض عليك من قبل مأموري الضابطة العدلية وتس���ليم نفس���ك إلى القضاء وعلى 
كل من يعلم مكان وجود المتهم المذكور أعاله اإلخبار عنه وإذا لم تقم بتس���ليم نفس���ك 
خالل المدة المذكورة أعاله تعد فار من وجه العدالة وفي حال عدم تسليم نفسك للسلطات 
القضائية خالل المدة المذكورة أعاله ستجري محاكمتك غيابيا كما أقرر تبليغك هذا القرار، 
وذل���ك بإلصاق قرار اإلمهال هذا على لوحة إعالنات محكمة بداية بيت لحم وعلى آخر مكان 
إقامة وفي الوقائع الفلس���طينية أو إحدى الصح���ف المحلية علماً  بأن القضية معينة يوم 

االثنين  2019/12/16.       
القاضي جمال شديد 
رئيس محكمة بداية بيت لحم

دولة فلســـــطين

السـلطة القضــائـيـة

 مذكره خالصه حكم جزائي بالنشر صادره عن محكمه صلح طولكرم في الملف 
الجزائي رقم 2017/2130

الى المتهم »رهام محمد س���ليمان صاوي« من س���كان طولكرم /طولك���رم  ومجهول محل 
االقامه حاليا نعلم���ك انه تقرر ادانتك في الملف المذكور بالتهمة المس���نده اليك وهي 
تهمة إصدار ش���يك بدون رصيد خالفا للمادة 421 من قانون العقوبات رقم 16 لس���نة 60 
المعدلة بموجب االمر العس���كري 890 لسنة 1981 وتبعا لتلك اإلدانة الحكم عليه بالحبس 
مدة ثالثة شهور ولوقوع المصالحه واسقاط الحق الشخصي فان المحكمه تقرر اعمال نص 
الماده 100 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960  وتحويل عقوبة الحبس لغرامه بواقع 
نصف دينار اردني عن كل يوم حبس  والتي اقامها عليك المشتكي : »عبد الرحيم منصور 
عبد الرحيم منصور » من طولكرم/بلعا   حكما غيابيا قابال لالعتراض صدر وتلي علنا باس���م 

الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 2017/12/19
رئيس قلم جزاء صلح طولكرم 
احمد عوده

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي 

دائرة األراضي في سلطة األراضي طولكرم
رقم الملف: 1676/ج/2019
التاريخ: 2019/11/19

إعالن صادر عن دائرة األراضي طولكرم
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي طولكرم الس���يد ناصر مصطفى ش���فيق قبج 
وذلك بصفة وكي���ال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رق���م 2019/6787 تاريخ 2019/10/1 
المعطوفة على الوكالة العامة رقم 2017/5102 صادرة عن س���فارة فلسطين في الدوحة 
� قطر بتاريخ 2017/7/6 وعلى الوكالة العامة رقم س���جل 1743/ صفحة 2017/54 سفارة 

فلسطين في األردن بتاريخ 2017/5/21
الصادرة من كاتب عدل طولكرم/ تصديق وزارة العدل

وذلك بمعاملة بيع على اراضي عنبتا حوض رقم 8532 قطعة رقم 72
فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.
اسم الوكيل   اسم الموكل )المالك(   

محمد ومنال ومها وسهى وختام أبناء موسى حسن النجار    ناصر مصطفى شفيق قبج
دائرة األراضي طولكرم

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي طوباس

رقم الملف: 3657/ج/2019
التاريخ: 2019/11/19

إعالن صادر عن دائرة األراضي طوباس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي طوباس الس���يد عاهد راش���د جميل مبس���لط 
بصفت���ي وكي���ال عام���ا عن ايم���ان خورش���يد جميل مبس���لط بموج���ب الوكال���ة العامة 
164/2017/1026 عدل طوباس 2017/7/23 اصرح عن بيع كامل حصص موكلتي المبينة 
اعاله ومها وجالل ابناء خورش���يد جميل المبسلط بصفتنا الشخصية نصرح عن بيع كامل 

حصصنا المبينة أعاله
الصادرة من كاتب عدل طوباس
وذلك بمعاملة بيع على اراضي 

طوباس حوض رقم 16 قطعة رقم 158
طوباس حوض رقم 16 قطعة رقم 159

فمن له أي اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمسة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

ايمان خورشيد جميل المبسلط   عاهد راشد جميل مبسلط
دائرة األراضي طوباس

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي طوباس
رقم الملف: 3664/ج/2019
التاريخ: 2019/11/19

إعالن صادر عن دائرة األراضي طوباس
يعل���ن للعم���وم أنه تقدم إلى دائرة األراضي طوباس الس���يد انا صق���ر جابر حمدان جابر 
بصفت���ي وكيال عن البائعين احمد مصطفى عبد الرازق ابو وهدان ونجيب عبد الرازق حمد 
وهدان بموجب الوكال���ة الدورية رقم 118/2013/2589 تاريخ 2013/12/10 صلح طوباس 

حسب الوكالة الدورية
الصادرة من كاتب عدل صلح طوباس

وذلك بمعاملة بيع على اراضي تياسير حوض رقم 10 قطعة رقم 58
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة أيام من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

احمد مصطف���ى عبد الرازق ابو وه���دان ونجيب عبد الرازق 
حمد وهدان

صقر جابر حمدان جابر

دائرة األراضي طوباس

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي طوباس
رقم الملف: 3659/ج/2019
التاريخ: 2019/11/19

إعالن صادر عن دائرة األراضي طوباس
يعل���ن للعموم أنه تق���دم إلى دائرة األراضي طوباس الس���يد انا جالل خورش���يد جميل 
المبس���لط بصفتي الش���خصية اصرح عن بيع كامل حصصي في قطعة االرض المذكورة 
اعاله وانا جواد خورشيد جميل المبسلط بصفتي الشخصية وبصفتي وكيال عن البائعين 
خورش���يد غسان خورش���يد مبس���لط وجميل وجمال وجنات ومحمد ابناء خورشيد جميل 
المبس���لط بموجب الوكالة العامة رقم 163/2017/837 تاري���خ 2017/6/22 صلح طوباس 
والوكال���ة العامة رقم 16/2006/713 تاريخ 2006/5/22 صلح طوباس والوكالة العامة رقم 
165/2017/1159 تاري���خ 2017/8/7 صلح طوباس والوكالة العامة رقم 112/2013/1362 
تاري���خ 2013/6/27 صلح طوباس اصرح عن بيع كام���ل حصصي وكمل حصص موكليني 

في قطعة االرض اعاله
الصادرة من كاتب عدل صلح طوباس

وذلك بمعاملة بيع على اراضي طوباس حوض رقم 16 قطعة رقم 38
فمن له أي اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمسة أيام 
من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

 خورشيد غسان خورشيد مبسلط وجميل وجمال وجنات ومحمد 
ابناء خورشيد جميل المبسلط

جواد خورش���يد جميل 
المبسلط

دائرة األراضي طوباس

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس
رقم الملف: 5132/ج/2019
التاريخ: 2019/11/19

إعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي نابلس الس���يد امين محمد اس���ماعيل غبري 
وذل���ك بصفة وكيال خاصا بموج���ب الوكالة الخاصة رقم س���جل 2169 صفحة 2019/24 
تاريخ 2019/10/14 المعطوفة على الوكالة العامة سجل 2094 صفحة 2019/29 الصادرة 
عن س���فارة فلس���طين في عمان بتاريخ 2019/6/23 وعلى العامة رقم سجل 881 صفحة 
2009/119 الصادرة عن س���فارة فلس���طين في عم���ان بتاري���خ 2009/8/5 وعلى الوكالة 
العامة رقم س���جل 1797 صفحة 2017/27 الصادرة عن سفارة فلسطين في عمان بتاريخ 

2017/9/14
الصادرة من كاتب عدل سفارة دولة فلسطين في عمان

وذلك بمعاملة بيع على أراضي تل حوض رقم 6 قطعة رقم 114
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة أيام من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

راجي ونجاح وعبد السالم وعبد الحكيم ونجوى وميس 
ومها أبناء عثمان حمدان عوض 

امين محمد اسماعيل غبري

دائرة األراضي نابلس

اخطار نهائي قبل اتخاذ اإلجراءات القضائية
سلفيت 2019/11/16

بدون المساس بالحقوق
المخطر: معتز محمود محمد مرعي / قراوة بني حسان

وكيله المحامي حمزة عاصي/ سلفيت/ قراوة بني حسان/ 0597126953
المخطر اليه: سعد محمد خليل زواتيه هوية رقم 950903039/ نابلس / زواتا.

موضوع االخطار: المطالبة بقيمة شيك بدون رصيد مقداره 7000 سبعة االف شيقل 

حيثيات اإلخطار
بموج���ب الش���يك الممنوح إلى موكلي وبموج���ب وكالتي عنه فإنني أتوج���ه اليكم بهذا 

االخطار قبل اتخاذ االجراءات القانونية:
 • حيث انك قمت بتحرير وتوقيع شيك بدون رصيد ألمر المخطر على النحو التالي:

البنك المسحوب عليه تاريخ االستحقاق  قيمة الشيك  رقم الشيك 
البنك العقاري المصري العربي  2019/10/10 7000 شيقل   30000130

لدى عرض الش���يك على البنك المس���حوب عليه عاد بدون صرف لعدم وجود رصيد قائم 
للدفع و/أو لعدم كفاية الرصيد و/أو إلغالق الحساب.

 • وحيث أن المخطر قد طالبكم مرارا وتكرارا بدفع قيمة الشيك اال انكم تمنعتم عن الدفع 
دون وجه حق أو مسوغ قانوني.

 • وحيث ان فعلكم هذا يش���كل جرم اصدار شيك بدون رصيد خالفا الحكام المادة 421 
من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والتي تعاقب بالحبس.

 • لذلك كله نخطركم بدفع قيمة الشيك البالغة 7000 شيقل خالل عشرة ايام من تاريخ 
تبلغكم هذا االخطار.

 • بخالف ذلك سنضطر إلى اتخاذ أشد اإلجراءات القانونية والقضائية التي تكفل حقوق 
موكل���ي األمر الذي يعرضكم لعقوبة الحبس وإلزامكم بدفع قيمة الش���يك البالغة 7000 
ش���يقل والفائدة القانونية من تاريخ االستحقاق وحتى الس���داد التام وإلزامكم بالرسوم 

والمصاريف وأنتم بال شك في غنى عن هذه اإلجراءات، آملين عدم التخلف...
مع االحترام

تحريرًا في: 2019/11/16
وكيل المخطر
المحامي حمزة عاصي

  دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية طولكرم
التاريخ: 2019/11/13

تبليغ إخطار عدلي بواسطة النشر
المخطر: يوسف بسام محمد نبتيتي بواسطة وكيله المحامي منتصر محمد عودة

المخطر اليه: مريم سعيد شفيق شعراوي.
وعنوانه: طولكرم/ خلف جامعة القدس المفتوحة/ مقابل فيال الدكتور أمجد بدران

بناء على قرار س���عادة رئيس محكم���ة بداية طولكرم والصادر بتاري���خ 2019/11/13 والمتضمن 
تبلي���غ إخطار عدلي للمخطر إليهم وفقًا لنص المادة 20 من أصول المحاكمات المدنية والتجارية 
وذلك بواس���طة النش���ر بناء على الطلب المقدم م���ن المخطر أن أبلغك ه���ذا اإلخطار المرفق في 
هذا الكتاب والذي يحمل الرقم 2019/6248 وذلك بواس���طة النشر بإحدى الصحف المحلية وفقًا 

لألصول والقانون.
كاتب عدل محكمة بداية طولكرم 
رندة حماد

 اخطار عدلي
المخطر: يوسف بسام محمد نبتيتي/ طولكرم/ الحارة الشرقية/ حامل هوية رقم 858968811

 وكيله المحامي منتصر محمد عودة/طولكرم
المخطر اليه: مريم س���عيد شفيق شعراوي/ طولكرم/ خلف جامعة القدس المفتوحة/ مقابل فيال 

الدكتور امجد بدران/ حاملة هوية رقم 853558351
الئحة االخطار العدلي

 • إلى المخطر اليها، أود أن أعلمك أنك حررت شيكين لصالح موكلي المخطر مفصالت كاآلتي:
الش���يك األول قيمته 2500 شيقل الفان وخمس���مائة شيقل مسحوب على بنك فلسطين يحمل 
الرقم 30000057 فرع طولكرم رقم 89/46700 من الحس���اب ال���ذي يحمل الرقم 1445974300 

مستحق االداء بتاريخ 2019/6/16.
الش���يك الثاني قيمته 2500 شيقل الفان وخمسمائة شيقل مسحوب على بنك فلسطين يحمل 
الرقم 30000058 فرع طولكرم رقم 89/46700 من الحس���اب ال���ذي يحمل الرقم 1445974300 

مستحق االداء بتاريخ 2019/7/16.
 • لدى عرض الشيكات المذكورة على البنك من اجل الصرف تم إعادتها بدون صرف وذلك بسبب 

عدم وجود رصيد قائم يغطي قيمته.
 • انك قد ارتكبت جريمة اصدار شيك بدون رصيد خالفا للمادة 421 من قانون العقوبات األردني 

رقم 16 لسنة 1960 والتي تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة سنتين والغرامة.
 • أطل���ب من حضرت���ك مراجعتي في مكتب���ي المذكور عنوان���ه على هذا اإلخط���ار لدفع قيمة 
الش���يك خالل ثالثين يوما من هذا التاريخ وبخالف ذلك فإنني مضطر لتحريك ش���كوى جزائية 
بحقك والتي تعرضك للمس���ؤولية الجزائية باالضافة لمطالبتك بقيمة الشيكات المذكورة اعاله 
وتكبيدك الرس���وم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ االستحقاق وحتى 

السداد التام.
 • نطل���ب من حض���رة كاتب عدل طولكرم المحت���رم التصديق على هذا اإلخط���ار وتبليغ الجهة 

المخطر اليها نسخة منه حسب األصول والقانون.
مع االحترام

تحريرا في 2019/9/11
وكيل المخطر
المحامي منتصر محمد عودة

محافظ طولكرم يبحث مع ممثلي 
فصائل العمل الوطني قضايا محلية

طولك���رم - "األيام": اجتمع محافظ طولك���رم عصام أبو بكر مع ممثلي 
فصائ���ل العم���ل الوطني خالل لق���اء دوري، وفي إطار مناقش���ة وبحث 

مجموعة من القضايا والمواضيع على مستوى المحافظة.
واس���تعرض المحافظ أبو بكر الموقف السياس���ي العام، والتحديات 

التي تواجه القضية الفلسطينية.

عشراوي تطلع وفدًا طالبيًا 
دنماركيًا على التطورات السياسية
رام الل���ه - "األيام": أطلعت عضو اللجن���ة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلس���طينية د. حنان عش���راوي، أمس، وفدا طالبيا دنماركيا من كلية 
االعالم في جامعة رودينغ هوس���جكول على آخر التطورات السياس���ية 

والمستجدات على أرض الواقع.
وتطرقت عش���راوي، خالل اللقاء الذي عقد بمق���ر المنظمة في مدينة 
رام الل���ه، إل���ى اآلث���ار المترتبة على السياس���ات األميركي���ة الخطيرة 
تجاه القضية الفلس���طينية واس���تهدافها المتعمد لحقوق الش���عب 
الفلسطيني غير القابلة للتصرف في األمم المتحدة، وتغيير مواقفها 
بما يتناس���ب مع متطلبات اليمين اإلس���رائيلي المتط���رف وعلى وجه 
الخصوص مصالح بنيامين نتنياهو، مش���يرة إلى أن تصريحات بومبيو 
األخيرة حول المس���توطنات خطيرة وغير مس���ؤولة وفيها تحٍد مباشر 

إلرادة المجتمع الدولي وقوانينه وقراراته.
واس���تعرضت االنتهاكات اإلس���رائيلية عل���ى األرض ومواصلة دولة 
االحت���الل لنهجها القائم عل���ى التطهير العرق���ي والفصل العنصري 

والتهجير القسري وخصوصا في القدس المحتلة. 
وقالت "إن المجتمع الدولي بم���ا فيه االتحاد األوروبي ال يتخذ مواقف 
فاعلة عل���ى األرض ويكتف���ي باإلدانات اللفظي���ة، والمطلوب في هذه 
المرحل���ة الخطي���رة مواجهة سياس���ات اإلدارة األميركية الش���عبوية 
واالنفرادي���ة وإل���زام إس���رائيل بالقان���ون الدولي والدولي اإلنس���اني 

ومساءلتها فعليا".
وحثت عش���راوي الوف���د الطالبي الضيف على ممارس���ة حقه في نقل 
الحقيقة عبر وس���ائل االع���الم المختلف���ة بما فيها وس���ائل التواصل 
االجتماع���ي، واطالع الش���عب الدنماركي وش���عوب العال���م أجمع على 
حقيق���ة ما يجري عل���ى األرض وتغيير الرأي الع���ام العالمي لما يخدم 
القيم وحقوق االنسان، بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني في العدالة 

والمساواة والحرية واالستقالل وتقرير المصير.

وأك���د المحافظ أب���و بكر على 
العم���ل  دور فصائ���ل  أهمي���ة 
العم���ل  خ���الل  م���ن  الوطن���ي 
لمواجهة  والتعاون  المش���ترك 
التحديات، والشراكة في خدمة 
عل���ى  والوق���وف  المواطني���ن 

احتياجاتهم.

من جانبه، اشار منسق فصائل 

العم����ل الوطني صائ����ل خليل 

إلى أن اللق����اء واالجتماع يأتي 

ف����ي إط����ار الحالة التش����اركية 

المؤسس����ة  م����ع  والتكاملي����ة 

بالمحافظ،   
ً
ممثل����ة الرس����مية 

ولمناقش����ة وبح����ث مجموع����ة 

القضايا والمواضيع التي تهم 

المواطني����ن، وللوق����وف عل����ى 

جميع التحديات.

 وفــد يـابـانـي يطـلـع علـى الـبرامـج 
األكاديمية فـي »العربيـة األميركية«    

جنين-محم���د بالص: التق���ى رئيس الجامع���ة العربية 
األميركية الدكتور علي زيدان أب���و زهري، أمس، وفدا من 
الممثلي���ة اليابانية ضم ريو هساميتش���ي، وكي أواجي، 
خ���الل زيارة قام بها للجامعة، وذل���ك بحضور مدير جهاز 

األمن الوقائي في جنين العميد مهند أبو علي.
وقدم أبو زهري، ش���رحا للوفد الياباني الذي زار الجامعة 
بهدف التعرف عليها واالط���الع على التخصصات الطبية 
فيه���ا، حول الجامع���ة ونش���أتها، والبرام���ج األكاديمية 
الت���ي تطرحه���ا في درج���ات الدكت���وراه والماجس���تير 

والبكالوريوس.
وأك���د، س���عي الجامع���ة الدائ���م للتط���ور م���ن 
الناحي���ة األكاديمي���ة والبح���ث العلم���ي وخاصة 
ف���ي التخصص���ات الطبي���ة، وتطرق إل���ى الخطط 

المستقبلية التي س���تنفذها الجامعة سواء على 
المستوى القريب أو البعيد. 

ب���دوره، أعرب الوفد الياباني عن إعجابه بالتطور الحاصل 
في الجامعة العربي���ة األميركية، وخاصة في التخصصات 
الطبية، وما تقدمه من خدمات للجمهور الفلس���طيني في 
المراكز الطبية والصحية، مشيرا إلى أن هذه الزيارة جاءت 
في إطار جولة يقوم بها لعدد من المحافظات الفلسطينية 
من بينه���ا جنين، للتع���رف على ما تقدمه المؤسس���ات 
الفلس���طينية ومنها التعليمية، وم���دى التطور الحاصل 

فيها.
وفي نهاي���ة اللقاء قام الوفد اليابان���ي بجولة ميدانية 
ف���ي الجامعة واالطالع على ما تقدمه المراكز الطبية فيها 

رافقه فيها مدير العالقات العامة فتحي اعمور.

»النجــــاح« تستضيف خبير التعلم 
اإللكتروني العالمي بـدر الهـدى خـان

نابلس - "األيام": اس���تضاف مركز 
التعل���م اإللكترون���ي ف���ي جامع���ة 
النج���اح الوطنية، الخبير العالمي في 
مج���ال التعلم اإللكترون���ي وصاحب 
النم���وذج الثماني الش���هير في هذا 
المج���ال، الدكتور ب���در الهدى خان، 
وذلك لالستفادة من خبرته وتجربته 
وتقديم نصائح ل���كادر الجامعة في 
مجال التعلم االلكتروني وبحث سبل 

التعاون المستقبلي مع المركز.
والتق���ى رئيس الجامع���ة د. ماهر 
النتشة د. خان، بحضور نواب الرئيس 
ومساعديه، وكافة عمداء الجامعة في 
حوار مفتوح تح���دث فيه عن أهمية 
التعلم اإللكتروني في الوقت الحالي 
واس���تراتيجياته العالمية ومفهومه 

ومبادراته.

وأك���د د. النتش���ة عل���ى أهمي���ة 
توظي���ف التكنولوجي���ا ف���ي التعلم 
ورؤي���ة الجامعة ف���ي التوجه للبرامج 
اإللكتروني���ة وحرصها عل���ى التعلم 
اإللكترون���ي والنق���ال، وتأسيس���ها 
اإللكتروني، وطرحها  التعل���م  لمركز 
للعدي���د من المس���اقات اإللكترونية 
م���ن خالل المركز، مش���يرًا في الوقت 
ذاته إلى رغبة الجامعة بتكوين برامج 
إلكترونية مش���تركة مع مؤسس���ات 
تعليمي���ة دولية تربطها بها عالقات 

تعاون.
وقّدم د. خان ورش���ة عم���ل بعنوان 
النقال(،  للتعلم  الحديثة  )االتجاهات 
نائب  السبوع،  الدكتور محمد  بحضور 
رئيس الجامعة للش���ؤون األكاديمية، 
والدكتورة سائدة عفونة، عميدة كلية 

العل���وم التربوية وإع���داد المعلمين، 
وعدد من أعض���اء الهيئتين اإلدارية 

والتدريسية في الجامعة.
الورش���ة  ف���ي  خ���ان  د.  وتح���دث 
ع���ن العديد م���ن المح���اور المهمة 
للتعلي���م  الحقيق���ي  كالمعن���ى 
اإللكتروني واستراتيجياته، وأهمية 
التعل���م اإللكتروني ف���ي ظل التطور 
الرقمي، وضرورة تجهيز بنية تحتية 
التعلم  لتطبيق  مناسبة  تكنولوجية 
اإللكتروني، كما تحدث الدكتور خان 
عن الكم الهائل من المعلومات التي 
يمكن الحص���ول عليها من االنترنت 
اس���تخدامها  وآلية  الرقمي  والعالم 

في مجال التعلم اإللكتروني.
كم���ا تط���رق الدكت���ور خ���ان إلى 
نموذجه الثماني الش���هير في مجال 
التعل���م اإللكتروني وال���ذي يتناول 
مح���اور: تصمي���م الواجه���ة، تقني، 
دعم  أخالق���ي،  مؤسس���ي،  ترب���وي، 

المصادر، اإلدارة، والتقويم.
ُيذك���ر أن الدكت���ور خ���ان أول من بدأ 
باس���تخدام االنترن���ت ف���ي التعلي���م 
الع���ام 1995 ف���ي جامعة  والتدري���س 
تكس���اس، ومدير قي���ادة التعليم في 
الواليات المتحدة األميركية العام 1995، 
 Books To ومؤسس الموقع اإللكتروني
Read.com وهو عبارة عن موقع قراءات 
موص���ى بها، وله أكثر من عش���رة كتب 
في مجال التعل���م اإللكتروني والتعلم 
المصغر وت���م ترجمة كتبه إلى 22 لغة، 
 The Knowledge( وصاح���ب مب���ادرة

.)CARRIER

الخليل: "القدس المفتوحة" ومديرية التربية 
تنظمان ورشة في دورا حول التربية العملية

الخليل - "األيام": عقدت كلية العلوم التربوية في 

فرع جامعة القدس المفتوحة في دورا، بالتعاون مع 

مديرية التربي���ة والتعليم في جنوب الخليل، أمس، 

ورش���ة عمل بعنوان "التربية العملية... تكاملية في 

العم���ل" وذلك تح���ت رعاية الدكت���ور يونس عمرو 

رئيس الجامعة.

حضر الورش���ة الدكتور نعمان عمرو مدير فرع 

دورا، والدكتور مجدي زام���ل عميد كلية العلوم 

التربوي���ة ف���ي الجامعة، وناص���ر مقبول رئيس 

قسم اإلش���راف في مديرية التربية، وإسماعيل 

األفندي منسق التربية العملية في فروع الوسط 

والجن���وب، والدكتورة فريال عم���رو عضو هيئة 

التدري���س في الف���رع، وليندا الرجع���ي مديرة 

مدرس���ة عين فارس األساسية، ونسرين قطينة 

معلمة في مدرسة ش���هداء دورا، ومجموعة من 

مديري المدارس في المنطق���ة، وطلبة "التربية 

العملية"، ومجلس اتحاد الطلبة، والمهتمون من 

طلبة الفرع.

وف���ي كلمته، أش���ار د. عمرو الى الدور األساس���ي 

واإليجابي الذي تلعبه مديرية التربية والتعليم في 

إيجاد بيئة تعليمية مناس���بة لطلبة جامعة القدس 

المفتوحة، وخصوص���ًا أثناء مرحلة التدريب العملي 

للطلبة في مس���اقي "تربية عملية 1" و"تربية عملية 

2"، مؤكدًا باسم الفرع مراقبة جهود الطلبة المبذولة 

باهتمام ومتابعة".

وأك���د مقب���ول أن "التربية العملي���ة" هي العنصر 

األساس���ي للتدريب الميداني للطالب للحصول على 

المهارات التي تجس���د ما حصله من معلومات خالل 

فترة الدراسة في الجامعة وتحول المعارف والعلوم 

إل���ى واقع يس���تطيع من خالل���ه مح���اكاة المعارف 

بالواقع.

ون���وه زامل بأهمي���ة الجانب العملي ف���ي التربية 

العملي���ة الذي م���ن ش���أنه أن يكس���ر كل الحواجز 

الموجودة لدى الطلبة للوصول لمهارات عليا في فن 

إيصال المعلومة للطالب والمشاركة النشطة الفاعلة 

وتعزيز األنش���طة الالصفية، والمشاركة في جميع 

الفعاليات.

من جانب���ه، أكد األفندي أهمية أن يس���ير الطالب 

وف���ق الخط���ة الموج���ودة، مذكرًا بوج���ود 20 عالمة 

للمدرسة كنوع من الشراكة في التقييم.

ونوهت الدكتورة فريال عمرو إلى الهدف الرئيسي 

من المساقات التدريبية بتحويل المعلومة الجامدة 

 عن أهمية 
ً
إل���ى معلومة مليئ���ة بالحياة، متحدث���ة

الش���مولية في التربية العملية والمساقات األخرى 

 على أن تفعيل 
ً
بأنها تكمل بعضها البعض، ومؤكدة

معارف الطلبة وتحويلها لمهارات فاعلة من ش���أنه 

أن يضع الطالب المتدرب في مكان المعلم وما عليه 

من واجبات.

وتحدثت الرجعي ع���ن التزام طلبة جامعة القدس 

المفتوح���ة بأنظم���ة المدرس���ة وقوانينه���ا وع���ن 

 أن دوره���م يكمن في تيس���ير 
ً
تعاونه���م مؤك���دة

العملية التدريبية لهم وإنجاحها.

وأك����دت المعلم����ة نس����رين قطين����ة المعلمة 

المرش����حة لجائزة أفضل معلم في فلس����طين أن 

التعاون هو س����ر النج����اح وأن التع����اون هو أهم 

العوام����ل في التغلب على األخط����اء وتصحيحها 

والتعلم منها.

ونوه���ت الطالب���ة عهود قعق���ور ال���ى أن التربية 

العملية ه���ي النبراس الذي أض���اء جوانب المعرفة 

لديهم وجس���د علومهم على أرض الواقع وش���كرت 

المدارس والمديريات وش���كرت الجامعة وطواقمها 

وبرامجها.


