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محكمة صلح رفح
في القضية الحقوقية رقم 2017/127م
في الطلب الحقوقي رقم 2019/241م

محكمة بداية رام اهللا
الرقم: 2018/562 مدني

دائرة تنفيذ جنين

اعالن
المدعي : مجدي عبد الرؤوف سلمان شعت – سكان رفح – بجوار مدرسة رابعة العدوية وكياله المحاميان 

/ محمد زياد أبو عبدو وسليمان صباح قريبة .
المدعى عليهم : -1 محمد سلمان سليمان شعت – سكان رفح – بلوك j (المدعى عليه األول ) -2 صفوت 

سلمان سليمان شعت – من سكان رفح – بلوك j (المدعى عليه الخامس)
-3 أحمد سلمان سليمان شعت – من سكان رفح – بلوك j (المدعى عليه السابع)

-4 راسم سليمان سلمان شعت - من سكان رفح – بلوك j (المدعى عليه الحادي عشر )
-5 رياض سليمان سلمان شعت - من سكان رفح – بلوك j (المدعى عليه الثاني عشر)
-6 سعد سليمان سلمان شعت - من سكان رفح – بلوك j (المدعى عليه الخامس عشر)

-7 يوســف عبد الحميد عبد اهللا شــعت – من ســكان رفح – بجوار مسجد السالم ( المدعى عليه أربعة 
وستون ) .

-8 أحمد عبد الحميد عبد اهللا شــعت – من ســكان رفح – بجوار مسجد السالم ( المدعى عليه الخامس 
وستون ) .

-9 رائد عاشــور عبد الحميد عبد اهللا شــعت – من ســكان رفح – بجوار مســجد السالم ( المدعى عليه 
السادس وستون ) .

-10 عبد الحميد عاشور عبد الحميد عبد اهللا شعت – من سكان رفح – بجوار مسجد السالم ( المدعى 
عليه السابع وستون ) .

-11 أحمد عاشــور عبد الحميد عبد اهللا شــعت – من سكان رفح – بجوار مسجد السالم ( المدعى عليه 
الثامن وستون ) .

-12 محمد عاشور عبد الحميد عبد اهللا شعت – من سكان رفح – بجوار مسجد السالم ( المدعى عليه 
التاسع وستون ) .

-13 محمود عاشــور عبد الحميد عبد اهللا شــعت – من ســكان رفح – بجوار مســجد الســالم ( المدعى 
عليه السبعون ) .

-14 عبد الهادي عاشــور عبد الحميد عبد اهللا شــعت –  ســكان رفح – بجوار مســجد السالم ( المدعى 
عليه واحد وسبعون ) .

-15 ريحاب عاشــور عبد الحميد عبد اهللا شــعت –  من ســكان رفح – بجوار مســجد الســالم ( المدعى 
عليه الثاني وسبعون ) .

-16 آالء عاشــور عبد الحميد عبد اهللا شــعت –  من ســكان رفح – بجوار مسجد السالم ( المدعى عليه 
الثالث وسبعون ) .

-17 سماء عاشور عبد الحميد عبد اهللا شعت –  من سكان رفح – بجوار مسجد السالم ( المدعى عليه 
الرابع وسبعون ) .

-18 أســامة مجدي عبد الحميد عبد اهللا شــعت – ســكان رفح – بجوار مســجد الســالم ( المدعى عليه 
الخامس والسبعون ) .

-19 ســمر مجدي عبد الحميد عبد اهللا شــعت – من ســكان رفح – بجوار مسجد السالم ( المدعى عليه 
سبعة وسبعون ) .

-20 إياد مجدي عبد الحميد عبد اهللا شــعت – من ســكان رفح – بجوار مســجد الســالم ( المدعى عليه 
الثامن والسبعون ) .

-21 محمد مجدي عبد الحميد عبد اهللا شعت – من سكان رفح – بجوار مسجد السالم ( المدعى عليه 
تسعة وسبعون ) .

-22 ســها مجدي عبد الحميد عبد اهللا شــعت – من ســكان رفح – بجوار مسجد السالم ( المدعى عليه 
الثمانون ) .

-23 ســري مجدي عبد الحميد عبد اهللا شــعت – من سكان رفح – بجوار مسجد السالم ( المدعى عليه 
واحد  وثمانون ) .

-24 احالم مجدي عبد الحميد عبد اهللا شــعت – من ســكان رفح – بجوار مسجد السالم ( المدعى عليه 
ثالثة وثمانون ) .

-25 حلمي حماد أحمد أبو طه – من سكان رفح – الحي السعودي (2) . (المدعى عليه أربعة وثمانون )
-26 عبد الغني نصر اهللا عبد اهللا علي شــعت – من ســكان خان يونس – شــارع القســام ( المدعى 

عليه التسعون ) .
-27 فايزة نصر اهللا عبد اهللا علي شــعت – من ســكان خان يونس – شــارع القســام ( المدعى عليه 

واحد وتسعون ) 
-28 بيكة نصر اهللا عبد اهللا علي شــعت – من ســكان خان يونس – شــارع القســام ( المدعى عليه 

اثنان وتسعون ) 
-29 اســماعيل شــعبان منصور وافي – من ســكان خان يونس – آخر شــارع الكتيبة . ( المدعى عليه 

ستة وتسعون ) .
-30 منال سالم توفيق شعت – رفح –بلوك j ( المدعى عليه مائة وثمانية ) .

-31 يوسف سالم توفيق موسى شعت – رفح خلف مدرسة خولة . j ( المدعى عليه مائة وعشرة ) .
-32 فريد سليمان توفيق موسى شعت – رفح بلوك j (المدعى عليه مائة وأثني عشر ؟) .

-33 عبد اهللا سليمان توفيق موسى شعت – رفح بلوك j ( المدعى عليه مائة وثالثة عشر )  
-34 ازويد سليمان توفيق موسى شعت – رفح بلوك j ( المدعى عليه مائة وأربعة عشر )  

-35 ميسر سليمان توفيق موسى شعت – رفح بلوك j ( المدعى عليه مائة وخمسة عشر )  
-36 فضية سليمان توفيق موسى شعت – رفح بلوك j ( المدعى عليه مائة وستة عشر )  

-37 هدى توفيق موســى شــعت – من سكان رفح – خلف مدرسة خولة (المدعى عليه مائة وأربعون )  
-38 محمد حميدان زارع سليمان شعت – بلوك j – مسجد علي (المدعى عليه مائة واثنان وأربعون ) .

-39 عبد اهللا محمد عبد اهللا شعت – سكان خان يونس – البلد – مقابل مركز الشرطة (المدعى عليه 
مائة وستة وأربعون ) .

-40 صديقة محمد عبد اهللا شــعت – من ســكان خان يونس – بجوار مركز الشــرطة ( المدعى عليه 
مائة وتسعة وأربعون ) .

-41 نزهة محمد عبد اهللا شــعت – من ســكان رفح – بلوك j- مســجد علي (المدعى عليه مائة وواحد 
وخمسون ) .

نوع الدعوى :  إزالة شيوع 
قيمة الدعوى : تزيد عن (8000000 ) ثمانية مليون دينار أردني .

مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية الحقوقية رقم 2017/127م
الى المدعى عليهم المذكورين بعاليه بما أن المدعي قد تقدم بالقضية الحقوقية (إزالة شيوع ) لذلك 
يقتضي عليكم الحضور الى هذه المحكمة خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ تبلغكم هذه المذكرة 
كمــا يقتضــي أن تودعوا لدى قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ 
تبلغكم بهذه المذكرة علما أنه قد تحدد لها جلسة يوم الخميس الموافق 2019/5/2م لنظر القضية ، 
وليكن معلوما لديكم أنكم إذا تخلفتم عن الحضور يجوز للمدعي أن يسير في الدعوى حسب األصول .

حرر بتاريخ 2019/4/7م

رئيس قلم محكمة صلح رفح / أ. محمود حسين المزين

اعالن تبليغ حكم  بالنشر صادر عن محكمة بداية رام اهللا
الى المدعى عليهم: -1 شــركة تادرس لاللكترونيات و التجارة -2 خليل جورج خليل تادرس -3غسان 

جورج خليل تادرس
أود اعالمــك بأن محكمــة بداية رام اهللا اصدرت ضدكما حكما في القضية المدنية رقم 2018/562 و 
المقامة عليك من المدعي شــركة بنك االســكان و التمويل المساهمة العامة وكيلها المحامي حسام 

االتيرة و هذا نصه:
الحكـــــــــــم

الزام المدعى عليهم شركة تادرس لاللكترونيات و التجارة وخليل جورج خليل تادرس وغسان جورج 
خليل تادرس بالتضامن و التكافل فيما بينهم بدفع مبلغ (186696.88) دوالر امريكي مائة و ســته و 
ثمانون الفاً و ستمائة و ستة و تسعون دوالر و ثمانية و ثمانون سنتاً للجهة المدعية شركة بنك االسكان 
للتجارة و التمويل المساهمة العامة مع تضمينهم الرسوم والمصاريف و 100 دينار بدل اتعاب محاماة 

و الفائدة القانونية %3 من تاريخ االدعاء و حتى السداد التام.
و عمالً بأحكام المادة (193) فقرة (2) من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم (2) لســنة 
(2001) يجوز لكما تقديم اســتئناف خالل مدة ثالثين يوماً من تاريخ تبليغكم بالنشــر و بعكس ذلك 

يصار باالجراءات وفق أحكام القانون. 

زينب عيسى/ رئيس قلم حقوق محكمة بداية رام اهللا

اعالن
الى  أحمد محمد أحمد ربايعة / جنين ميثلون وسط البلد الشارع الشمالي حارة الربايعة 

نعلمكم أنه بتاريخ 2019/4/8 قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2019/2457 
والمكونة فيما بين 

المحكوم له/ م :  1 عبد المعطي عبد الرحيم عبد الحميد خنفر. 
المحكوم عليه/م:1  شركة الزغلول لماكينات الخدمة الذاتية م  خ م/ جنين .  2 عبد الرحمن إبراهيم عبد 
الرحمن زغلول/ جنين.  3 يوسف إبراهيم عبد الرحمن زغلول/ جنين. 4 أحمد محمد أحمد ربايعة/ جنين.

إشــعارك أنه يجب عليك أن تقوم في ظرف أســبوعين من تاريخ تبلغك  بدفع مبلغ (44000 شــيكل) 
والرســوم قيمــة شــيكات عدد 2 لصالــح المنفذ عبد المعطي عبــد الرحيم عبد الحميــد خليفة وكيله 
األســتاذ ماهر حنتولي لبيان ردك أو اعتراضك عليه، وبخالف ذلك ســتضطر دائرة التنفيذ  لمباشــرة 

اإلجراءات التنفيذية بحقك. 

مأمور التنفيذ 

تنويه
ورد خطأ في إعالن تسجيل األراضي رقم 2019/2506 المنشور في جريدة الحياة بتاريخ 2019/3/20 

حيث ورد أن اسم الموكل دانيا والصحيح هو داليا لذا اقتضى التنويه . 

فقد هوية
أعلن أنا زين العابدين عزمي اسماعيل الشيوخي عن فقدان بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل الرقم 

405528019. الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
جنين / أعلن أنا حســين محمد حســين زكارنة من قباطية/  جنين عن فقدان هويتي الشــخصية التي 
تحمل الرقم 940365455 أرجو ممن يجدها تسليمها إلى أقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر سلفا. 

فقد هوية
أعلن أنا محمد أحمد عقاب النواجعة عن فقدان بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل الرقم 910568161. 

الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
أعلن أنا هشام علي احمد خضير عن فقدان بطاقة هويتي الشخصية التي أجهل رقمها. الرجاء 

ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة ساجال لالستثمار السياحي والعقاري بيت لحم

تدعو شركة ساجال لالستثمار السياحي والعقاري المساهمة الخصوصية 
المحدودة / بيت لحم مساهميها الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي 
للشركة وذلك الساعة السادسة من مساء يوم السبت الموافق 2019/5/4 

في فندق ساحة المهد بيت لحم.
شركة ساجال لالستثمار السياحي والعقاري

4/15 د

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

4/15 د
محكمة صلح جنين

مذكرة دعوة صادرة عن محكمة صلح جنين في الدعوى 
الحقوقية رقم 2019/343 لتبليغ المدعى عليه بالنشر 

إلى المدعى عليه / ( غســان شــريف إبراهيم قلق) من يعبد قضاء جنين ومجهول محل اإلقامة حاليا، 
يقتضي حضورك  إلى هذه المحكمة يوم 2019/5/30 للنظر في الدعوى التي أقامها عليك المدعي:  
مروان محمد ذيب مرعي من كفردان ، والتي موضوعها:  مطالبة مالية 3200 شيكل ، ويمكنك الحضور 
إلى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى وعمال بأحكام المادة 62 من قانون أصول المحاكمات 
المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإنه يقتضي عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما 

من تاريخ تبلغك بالنشر وإذا لم تحضر ولم ترسل وكيال عنك تجري محاكمتك حضوريا. 

رئيس قلم حقوق /محكمة صلح جنين / منذر دمج

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي جنين

دائرة تسجيل اراضي جنين

دائرة تسجيل اراضي جنين

دائرة تسجيل اراضي جنين

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2019/3269

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة مجد حسني عارف أبو حسن بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 4140/2019/445 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2019/4/14 

وذلــك لتقديم معاملة بيع رقــم 3269/ج/2019على القطعة رقم 69 من حوض رقم 15 من أراضي 
اليامون. 

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمســة إلى عشــرة أيام من 
تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون

اسم الوكيل : مجد حسني عارف أبو حسن.
 اسم الموكل « المالك:  لطيفة أنيس مصطفى أبو حسن. 

الحصص المباعة: حسب الدورية.

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2019/3288

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة مرام رياض محمد جرادات بصفتها وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 3765/2019/445 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2019/4/2 والمعطوفة على الخاصة 

رقم 11176/2018/441 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/10/21  
وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 3288/ج/2019على القطعة رقم 5 من حوض رقم 14 من أراضي برقين. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمســة إلى عشــرة أيام من 

تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : مرام رياض محمد جرادات.

اسم الموكل « المالك:  جالل رشاد إبراهيم جرار . 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
يعلــن الطــالع العموم أنه تقدم لهــذه الدائرة وحيد وجيه فارس أبو عصبة من ســيلة الظهر بصفته 
وكيال بموجب الوكالة الدورية رقم سجل 2063 صفحة 2019/69 الصادرة عن سفارة دولة فلسطين 

في عمان بتاريخ 2019/4/9
وذلك  من أجل إصدار سند تسوية على القطعة رقم 96  من حوض رقم 11  من أراضي  سيلة الظهر. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمســة إلى عشــرة أيام من 

تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : وحيد وجيه فارس أبو عصبة.

اسم الموكل « المالك:  تحسين بشير عبد الرحمن حنتولة. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2019/3273

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة وسام عبد العزيز مزعل عتيق  بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الخاصة رقم 137/2019/443 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2019/1/6 والمعطوفة على العامة رقم 

5043/2018/438 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/5/10  
وذلــك لتقديم معاملة بيع رقــم 3273/ج/2019على القطعة رقم 112 من حوض رقم 1 من أراضي 

الجديدة . 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمســة إلى عشــرة أيام من 

تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل :وسام عبد العزيز مزعل عتيق .

اسم الموكل « المالك:  هدية فارس محمد الزقزوق.
 عدد الحصص المباعة : 5 أمتار . 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

4/15 د

4/15 د

4/15 د

4/15 د

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي جنين

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2019/3293

يعلــن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة أيمن صالح إبراهيم القرم بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 1105/2018/437 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/1/30 والمعطوفة على العامة 

رقم 304/م و خ/ 2009 الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في الرياض بتاريخ 2009/9/27
وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 3293/ج/2019على القطعة رقم (14)+(15) من حوض رقم 3 وقطعة 

(52)+(62) من حوض رقم 5 وقطعة 43 حوض رقم 7 من أراضي جلقموس. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمســة إلى عشــرة أيام من 

تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : أيمن صالح إبراهيم القرم.

اســم الموكل « المالك:  ســعيدة محمود عبد الرحمن الكرم، (إيهاب + محمد + رزان + آالء + ســناء / 
أبناء ناجح فايز القرم).

دائرة تسجيل أراضي جنين 

4/15 د

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي جنين

دائرة تسجيل اراضي جنين

دائرة تسجيل اراضي جنين

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2019/3297

يعلــن الطــالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة أحمد ماهر محمــد زكارنة بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الخاصة رقم 445/2019/4169 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2019/4/15 

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 3297/ج/2019 على القطعة رقم (7) من حوض رقم 6 وقطعة 38 من 
حوض رقم 1 وقطعة 71 حوض رقم 3 وقطعة 70 حوض رقم 4 من أراضي دير غزالة . 

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمســة إلى عشــرة أيام من 
تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون

اسم الوكيل : أحمد ماهر محمد زكارنة.
اسم الموكل « المالك:  مازن ماجد محمد زكارنة.

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2019/3296

يعلــن الطــالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة أحمد ماهر محمــد زكارنة بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الخاصة رقم 445/2019/4169 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2019/4/15 

وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقــم 3296/ج/2019على القطعــة رقم (42) من حــوض رقم4 وقطعة 
(23)+(27)+(44) من حوض رقم 2  من أراضي دير غزالة . 

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمســة إلى عشــرة أيام من 
تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون

اسم الوكيل : أحمد ماهر محمد زكارنة.
 اسم الموكل « المالك:  مازن ماجد محمد زكارنة.

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2019/3294

يعلــن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة أيمن صالح إبراهيم القرم بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 1105/2018/437 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/1/30 والمعطوفة على العامة 

رقم 304/م و خ/ 2009 الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في الرياض بتاريخ 2009/6/27
وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقم 3294/ج/2019على القطعة رقم (83)+(42) +(68) من حوض رقم 

5 وقطعة 44 حوض رقم 3 من أراضي جلقموس. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمســة إلى عشــرة أيام من 

تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : أيمن صالح إبراهيم القرم.

اســم الموكل « المالك:  ســعيدة محمود عبد الرحمن الكرم، (إيهاب + محمد + رزان + آالء + ســناء / 
أبناء ناجح فايز القرم.)

الحصص المباعة: حسب الدورية.

دائرة تسجيل أراضي جنين 

4/15 د

4/15 د

4/15 د
   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

4/15 د
محكمة بداية جنين

مذكرة دعوى  صادرة عن محكمة بداية جنين
 بالقضية الحقوقية رقم 2018/438

إلى المدعى عليها / ( صبحية علي عبد الرحمن نصر) ومجهولة محل اإلقامة حاليا، يقتضي حضورك 
إلى هذه المحكمة يوم 2019/6/13 للنظر في الدعوى الحقوقية رقم (2018/438) محكمة بداية جنين 
التي أقامها عليك المدعي :  زياد نافع عبد الغني عطاري و آخرون، بواسطة وكيلهم المحامي يوسف 
سنان / جنين والتي موضوعها: فك  وفسخ عقد مغارسة، وبإمكانك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع 
على تفاصيل الدعوى وعمال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 
2001 لذا يقتضي عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ تبلغك بالنشر و إذا 

لم تحضري ولم ترسلي وكيال عنكم تجري محاكمتك حضوريا . 

رئيس قلم حقوق /محكمة  بداية جنين / أشرف أبو سيفين 

«القدس المفتوحة» و«الخليل» تخرجان الفوج الثاني
من مشروع تحسين إعداد وتأهيل المعلمين

الخليــل - الحيــاة الجديــدة - 
لقــدس  ا معتــا  جا حتفلــت  ا
أمــس،  والخليــل،  المفتوحــة 
مــن  الثانــي  الفــوج  بتخريــج 
المعلمين في «مشروع تحسين 
إعــداد وتأهيــل المعلمين (1-

4)»، الــذي نفذته كليتا العلوم 
التربوية في الجامعتين، يجري 
التربيــة  وزارة  إشــراف  تحــت 
لمعهــد  با ممثلــة  لتعليــم  وا
التربــوي،  للتدريــب  الوطنــي 
الدولي،  البنــك  مــن  وبتمويل 
باحتفــال أقيــم بمســرح فرع 
جامعة القــدس المفتوحة في 
الخليل. وحضــر حفل التخريج 

نائــب رئيــس جامعــة القــدس المفتوحــة للشــؤون 
األكاديميــة أ. د. ســمير النجدي، ونائــب رئيس جامعة 
الخليل للشؤون األكاديمية أ. د. نبيل حساسنة، ومنسق 
المشاريع في كلية التربية في جامعة الخليل أ. د. نبيل 
الجنــدي، ومديــر الدائــرة الفنية في المعهــد الوطني 
للتدريــب التربوي أ. مــروان باكير، وعميد كلية العلوم 
التربوية فــي «القدس المفتوحــة» أ. د. مجدي زامل، 
ومديرو جامعــة القدس المفتوحة في: الخليل، ودورا، 
ويطا، والمدربون الذين أشــرفوا علــى تدريب الفوج، 

وعدد من ممثلي المؤسسات في محافظة الخليل.
وقال النجــدي: «إن جامعة القدس المفتوحة أولت منذ 
نشــأتها اهتماماً كبيراً بتدريب المعلمين، وقد شاركت 
في هذا المشــروع بهدف االرتقاء بمهــارات المعلمين 
وكفايتهــم أثنــاء الخدمة فــي الصفــوف األولى ممن 
ينقصهــم المؤهل المهني والخبــرة العملية للوصول 
بمؤهالتهــم لإلجازة المهنية ولتلبية المعايير الجديدة 
لخدمــة التعليــم»، وبيــن أن التدريــب يعتمــد علــى 

التكنولوجيا وكفايات التخطيط للتعليم والمتعلم. 
وأوضــح «أن التدريب بمرحلتيــه األولى والثانية أحدث 
تطوراً كبيراً في إمكانيات الخريجين، ولن نغفل جهود 
المتدربين إلعــداد وتطوير المجمعات التدريبية وعقد 

ورشة في فلسطين والخارج  لتبادل الخبرات».
وأشار إلى أن «القدس المفتوحة» قامت بمبادرة ذاتية 
بتكريم أفضل 3 مشــاريع تخرج للمعلمين المتدربين 
من الفوج األول من مشــروع تحســين إعــداد وتأهيل 

المعلمين.
وأشــار الحساســنة إلى أن هذا المشروع جسر العالقة 

والتعليــم  التربيــة  وزارة  بيــن  المتكاملــة  التربويــة 
والجامعات والمعلمين، من خالل بناء شــراكة حقيقية 
تمكــن كليات التربية في الجامعات الشــريكة من أخذ 
دورها الحقيقي على صعيد إعداد وتأهيل المعلمين من 
خالل تحسين مهارات معلمي المرحلة األساسية األولى، 
مــا ينعكس إيجابياً على تعلــم الطلبة والحصول على 
المخرجات المتوقعة لتحقيق النقلة المنشودة عبر تعزيز 
قدرات معلمي الصفوف األساسية األربعة األولى، سواء 
قبل الخدمة من خالل تحسين وتطوير ومواءمة برامج 
إعداد وتدريب المعلمين بشــقيها النظري والعملي، أو 
مــا بعد الخدمة من خــالل التطويــر والتدريب المهني 
المســتمر لمعلمي المرحلة األساسية من قبل مدربين 
مؤهلين، حيث إن مخرجات هذا المشــروع ســتنعكس 

وبشكل إيجابي على الطلبة. 
وأكد باكيــر أن الوزارة تعتز وتفتخر بالمعلمين، ولهذا 
تســعى دائماً علــى تطوير قدراتهــم ومهاراتهم لكي 
تواكب التطورات التي شهدها القرن الحالي. وأضاف أن 
المعلمين هم المسؤولون عن بناء المجتمع الفلسطيني 
الذي نطمح أن يكون مجتمعاً مبدعاً بعيداً عن التلقين، 
وأشار إلى أن البرنامج سجل على مدى سنوات محطات 
مضيئة ال يستهان بها، حيث إن معظم المعلمين الذين 
فازوا بالمسابقات في مجال التميز واإلنجاز هم من رواد 
هذا البرنامج، وهذا مؤشر يؤكد أنه برنامج نوعي على 

صعيدي التنفيذ والتخطيط.
وقــال: إن كل جامعــة تركت بصمة خاصــة على مدار 
السنوات في هذا المجال، وفيما يخص جامعة القدس 
المفتوحــة قــال إن أفضــل مــا ميزهــا أنهــا الجامعة 

الوحيدة التــي دعمت مخرجات 
المشروع من حسابها الخاص، 
فصممــت وطبعت ملف اإلنجاز 
الســتخدامه  متدربيها  لجميــع 
كوثيقة نموذجيــة في متابعة 
للمعلميــن  المهنــي  التطــور 
خصصــت  كمــا  المتدربيــن، 
جائزة ألفضل مشاريع التخرج 
والبحــوث اإلجرائيــة وقصص 
النجاح، وأنتجت أفالماً وثائقية 
وخصصت للمشروع مساحة ال 
يســتهان بها علــى فضائيتها، 
وأكد أن وزارة التربية والتعليم 
حريصة على أن تبقي الشراكة 
مع كليات التربية في الجامعات 
بعد أن برهن هذا البرنامج على أن التكامل ما بين وزارة 
التربية والتعليم والجامعات الفلسطينية يشكل أرضية 

خصبة لنمو الطموح بما يحقق األفضل لفلسطين.
وفــي كلمة المعلمين الخريجين، قال المعلم عطا اهللا 
جوابــرة إن المعلمين قاموا خالل هــذا التدريب بإجراء 
نشــاطات فاعلة ورائعة جديــدة ومتميزة وأعدوا أبحاثاً 
إجرائية، وأصبح تقييمهم للتقويم الواقعي عالياً ودقيقاً 
نوعــاً ما رغــم التحديــات والصعوبات التــي واجهتهم 
فــي البداية، وقــال إن الفائدة كانت كبيــرة، وذلك ألن 
بيئــة التعلــم التي وفرتهــا الجامعتان كانت مناســبة، 
وكان المدربون أكفاء، والمعلمون ملتزمين ومثابرين 
وراغبين في التعلم. وأكد أن «هذه المعارف والمهارات 
والقــدرات التــي اكتســبها المعلمون ســتنعكس على 
أدائهم، وسيستفيد منها طلبة مدارسنا»، وطالب بتكرار 
هــذه البرامج التدريبيــة لما لها من تأثيــر في تطوير 
وتحسين قدرات المعلمين، التي بدورها تنعكس على 
رم المدربون وهم  طلبة فلسطين. في نهاية الحفل، كُ
من أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعتين، وسلمت 
الشــهادات للخريجين والخريجات في هذه المرحلة من 
المشروع، والبالغ عددهم (154) خريجاً، وكان سلمها أ. 
د. سمير النجدي نائب رئيس جامعة القدس المفتوحة 
للشــؤون األكاديمية، وأ. د. نبيل حساسنة نائب رئيس 
جامعة الخليل للشــؤون األكاديميــة، ود. نبيل الجندي 
منســق المشــروع في جامعة الخليل، وأ. مروان باكير 
مديــر المعهد الوطني للتدريــب التربوي، وأ. د. مجدي 
زامــل عميد كليــة العلــوم التربوية، ومديــرو جامعة 

القدس المفتوحة في: الخليل، ودورا، ويطا.

النائب العام يعقد اجتماعات مع وفود دولية
رام اهللا - الحيــاة الجديــدة - 
بحــث النائب العام المستشــار 
أكــرم الخطيب، مــع عدة وفود 
دوليــة مشــاركة فــي مؤتمــر 
النيابة العامة التاسع، بعنوان: 
«األدلة الرقمية: بين مقتضيات 
اإلنســان»،  وحقوق  التحقيــق 
سبل التعاون المشترك وتطوير 
العالقات ما بين النيابة العامة 

ونظرائها في دول العالم.
وأكــد الخطيب خالل اجتماعات 
منفصلة عقــدت على هامش 
أعمال المؤتمر، أن التشريعات 
الفلسطينية تتخذ من المعايير 
مجــال  فــي  أساســاً  الدوليــة 
التجريــم والحمايــة والتعــاون 
الدولي يحدها في ذلك ســيادة 
الدول واحترام حقوق اإلنسان.

أكــرم  المستشــار  واجتمــع 
العــام  النائــب  مــع  الخطيــب 
لمدينــة بوينــس ايــرس فــي 
جمهوريــة األرجنتيــن لويــس 
النيابــة  ورئيــس  سيفاســكو 
لوبز زافاليتا، ورئيس النيابات 
بوتســوانا  بجمهورية  العامــة 
ستيفن تيروياكجوسي، وخالل 
تم  المنفصليــن  االجتماعيــن 
العمليــة  الخطــوات  نقــاش 
لتفعيــل  اتخاذهــا  لمنــوي  ا
مذكرات التفاهــم التي وقعت 
مــع الطرفيــن بختام الجلســة 
االفتتاحيــة للمؤتمــر، ويأتــي 

تحقيقاً لألهداف االستراتيجية 
للنيابة العامة، في إطار سياسة 
االنفتاح التي تمارســها النيابة 

العامة.
وبحــث الخطيب مــع وفد دولة 
الجبل األسود، الذي ضم رئيس 
المحكمة العليا فيسنا ميدينيكا، 
المحكمــة  مجلــس  ورئيســة 
ميريانــا بوبيتــش، والمدعــي 
العام في مكتب المدعي العام 
العالــي ميلــوش شوشــيتش، 
والمستشــار من مكتب النائب 
العام ميلجان فالفوفتش، سبل 

تطوير التعاون بين الجانبين.
مذكــرة  تفعيــل  إطــار  وفــي 
النيابة  مــع  المبرمة  التفاهــم 
العامة لالتحاد الروسي في العام 
حقوق  لتعزيز  الهادفــة   2013
اإلنســان والحريــات، من خالل 
المساندة القضائية المشتركة 
في المسائل الجنائية وتسليم 
المجرمين، اجتمع النائب العام 
بوفد روســي رفيع المســتوى 
ضم النائب العام لرئيس اإلدارة 
العامة للتعاون القانوني الدولي 
مناتسكان سركيسيان، ورئيس 
شعبة التعاون الدولي الرئيسية 
في جمهورية روســيا نيكوالي 

نيستيروف.
وناقش االجتماع اثار استخدام 
التقنيــات الحديثة في مكافحة 
الجريمــة وســبل تطوير عمل 

النيابــة العامــة بتقديم العون 
وتعزيــز  وحمايــة  القانونــي 

حقوق االنسان.
والتقى النائب العام، المحامي 
العام من مكتب المدعي العام 
االســتئناف  لمحكمــة  التابــع 
فــي باريس جليز شــاربونيه، 

والقاضي فابريك دوراند.
مــع  العــام،  النائــب  وناقــش 
الدوليــة  الرابطــة  مستشــار 
غــاري  العامييــن  للمدعيــن 
بالتــش، وبالمديــر التنفيــذي 
جان هولست هوبنر،  للرابطة 
تطويــر األداء وتنمية القدرات 
الدوليــة  واإلحاطــة بالمبــادئ 
والتطبيقات الناجحة في نظم 
النيابــة العامــة الدوليــة، مــع 
التأكيــد على أهمية اســتمرار 
التنسيق والتعاون في مواضيع 
متعددة تتعلــق بدعم النيابة، 
ورفع مســتوى معايير السلوك 
أعضــاء  وأخالقيــات  المهنــي 
النيابة في جميع أنحاء العالم، 
وفي ذات الســياق اســتعرض 
الوفــد أهــم األنشــطة التــي 
تنفذهــا المؤسســة القانونية 
الدولية، ونمــاذج من األنظمة 

العالمية للمساعدة القانونية.
وفــي إطــار تطويــر العالقات 
بيــن النيابة العامــة ونظيرتها 
في جمهوريــة أذربيجان، بحث 
المستشــار الخطيــب والنائــب 
لجمهوريــة  المســاعد   العــام 
أذربيجان روســتم يوســوبوف، 
ســبل وآليات التعاون والشراكة 
مــا بيــن الطرفيــن فــي مجال 
وكيفية  القانونيــة  المســاعدة 

تطوير آليات المساعدة.
والتقــى النائــب العــام، نظيره 
لجمهورية موريتانيا المستشار 
ســيدي محمــد محمــد األمين، 
لــدى  العــام  المدعــي  ونائــب 
المحكمة العليا المستشــار عبد 
اهللا انكجلــي، بحضور رؤســاء 
النيابــة العامــة بهــاء االحمــد، 

وياسر حماد، وأشرف مشعل.


