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دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

التاريخ: 30\3\2014

إعالن صادر

عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء في محافظة نابلس

بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي لغايات استحداث شارع بعرض 8م في القطعة 
رقم 5 حوض 3 من أراضي بيت ايبا

 رقم المشروع ت2014/4 
تعل���ن اللجن���ة اإلقليمية لمحافظ���ة نابلس عن إيداع مش���روع تنظي���م تفصيلي لغايات 
اس���تحداث ش���ارع بعرض 8م لالعتراضات والمتعلق بالقط���ع ذوات األرقام )5( حوض )3( 

أراضي )بيت ايبا(، في محافظة )نابلس( 
لالعتراضات وذلك حس���ب المخططات المعلنة في مقر )مجل���س قروي بيت ايبا( وفي مقر 
مديرية الحكم المحلي/ نابلس وذلك استنادًا للمواد 20، 21 من قانون تنظيم المدن والقرى 
واألبنية رقم 79 لسنة 1966 ويجوز ألي شخص وألي سلطة أو مؤسسة رسمية أو أهلية ممن 
لهم مصلحة في ذلك تقديم اقتراحاتهم أو اعتراضاتهم على المشروع معنونة إلى رئيس 
لجن���ة التنظيم المحلية خالل مدة ثالثين يومًا من تاريخ إعالن اإليداع بالجريدة الرس���مية 
وجريدتي���ن محليتين وتدعم االعتراضات أو االقتراح���ات المقدمة حيثما أمكن بمخططات 

إيضاحية ووثائق ثبوتية. 
سمير دوابشة
رئيس اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء
محافظة نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2014/2/18
الرقم: 2013/4733

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله

في الملف التنفيذي رقم 2013/4733
إلى المحكوم عليه : سامي منصور فهد حشمة/ رام الله بيتونيا مثلث الحتو.

نعلمك أن المحكوم له : احمد خليل عبد الرحيم المطور وكيله المحامي جهاد جرادات. 
بناء على قرار قاضي التنفيذ الصادر بتاريخ 2014/2/17 فقد تقرر تبليغك بالموافقة على التسوية 
المعروض���ة من قبلك وعليك االلتزام بما ألزمت به نفس���ك، لذا يتوج���ب 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
يحيى عطا

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح حلحول
الرقم : 2013/2303
التاريخ: 2014/3/18

تبليغ بالنشر 

إخطار تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ محكمة صلح حلحول في القضية التنفيذية 
رقم 2013/2303

إلى المحكوم عليه : رأفت ابراهيم اسماعيل حاليقة � حلحول.
استنادًا إلى قرار سعادة قاضي تنفيذ محكمة صلح حلحول الصادر بتاريخ 2014/3/18 في الدعوى 
التنفيذي���ة رقم 2013/2303 والمقامة ضدك من قبل المحكوم ل���ه : جهاد حامد محمد جرادات � 
س���عير. وموضوعها تحصيل دين بقيمة 2300 الفان وثالثمائة شيقل إسرائيلي بموجب كمبيالة 
عدد 1، وعليه فقد تقرر إخبارك بطرح المحكوم له الس���ند المشار إليه للتنفيذ لدى دائرتنا والذي 
تس���جل تحت الرقم اعالها. لذا فإن���ه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات أو إرس���ال وكيل عنك 
لدائرة تنفيذ حلحول والمبادرة بتس���ديد الدين خالل أس���بوعين من تاريخ نشر هذا االعالم وفقًا 
الحكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلسطيني، وإذا لم تبادر بذلك فسوف تقوم دائرة التنفيذ 

بإجراءات التنفيذ الجبري حسب القانون.
مأمور تنفيذ حلحول
دولة فلسطينصفاء فاروق عمرو

سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي

دائرة االراضي في سلطة األراضي رام الله
رقم الملف: 997/ج/2014
التاريخ: 2014/3/30

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي رام الله الس���يد عب���د النعيم صبري عبد الغني 
العل���وي وذل���ك بصفته وكياًل دوري���ًا بموجب الوكال���ة الدورية رق���م 2013/21411 تاريخ 
2013/12/19 الص���ادرة من كاتب عدل رام الله، وذلك بمعاملة بيع على القطعة 289 حوض 
رق���م 5 من أراض���ي دير جرير، فمن له اعتراض على ذلك علي���ه التقدم باعتراض إلى دائرة 
األراضي خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة 

حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(   

عبد النعيم صبري عبد الغني العلوي هالة عزت محمد منصور  
عبد النعيم صبري عبد الغني العلوي حسام الدين عزت محمد منصور 

دائرة األراضي رام الله

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2014/3/24
الرقم: 2014/500

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله

في الملف التنفيذي رقم 2014/500
إل���ى المحكوم عليه: منذر حس���ني احمد قطين���ة/ رام الله بيتونيا مفرق عين عريك خلف س���وبر 

ماركت حسونة.
نعلمك أن المحكوم له : مهند فرج حسن ياسين بواسطة وكيله المحامي سائد ياسين 

ق���د حضر إلى دائرتنا وطرح للتنفيذ ش���يك بقيمة 21000 دينار أردني حال ومس���تحق األداء، لذا 
يتوج���ب 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 بالنشر 

حسب األصول والقانون.
مع االحترام

مأمور التنفيذ
يحيى عطا

دولة فلسطين
سلطة أراضي فلسطين

دائرة تسجيل أراضي أريحا
رقم المعاملة: 202/ج/2014
التاريخ: 2014/2/30

إعالن
يعلن الطالع العموم بأنه قد تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي أريحا السيد باسم عزات احمد 
س���عيد بصفته وكياًل دوريًا بموجب الوكالة الدورية رقم 47/99/813 عدل أريحا. فمن له أي 
اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة التسجيل خالل مدة عشرة أيام وإال سيتم السير 

بإجراءات الملف حسب األصول والقانون.
اسم الموكل           اسم الوكيل           الحصص المباعة

منصور ابراهيم محمود منصور       باسم عزات احمد سعيد        حسب الوكالة
المشترون: ابراهيم وناصر ورياض ومازن وحازم ويوسف أبناء محمود عبد الله أبو سنينة.

مدير دائرة أراضي أريحا
عثمان أبو حطب

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية نابلس
دائرة التنفيذ

الرقم: 2014/148
التاريخ: 2014/3/25

ورقة إخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس

بالدعوى التنفيذية رقم 2014/148
إلى المحكوم عليه: معين محمد نعيم الدالل/ نابلس/ شارع الجامعة ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
يج���ب عليك أن تؤدي في ظرف أس���بوعين اعتبارًا من تاريخ تبلغ���ك ورقة اإلخبار التنفيذي هذه 
ف���ي هذا العدد بالقرار المنفذ الصادر ف���ي القضية التنفيذية رقم 2014/148 دائرة تنفيذ نابلس 
وموضوعها مطالبة بمبلغ 11368 ش���يكل بموجب شيك لصالح المحكوم له شركة نابلس لصناعة 
النايلون، وإذا انقضت هذه المدة فستضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم حسب األصول والقانون 

بحقك.
مأمور التنفيذ

االثنين 2014/3/31

ويطالبون بالحد من الدورات التدريبية المكررة!!

غزة: مزارعو المناطق الحدودية يؤكدون أهمية 
دور المنظمات األهلية في تعزيز صمودهم  

كتب فايز أبو عون:

أكد عدد م���ن مزارعي المناط���ق الحدودية أن المنظم���ات األهلية 
المهتم���ة بالقطاع الزراع���ي كجمعية اإلغاثة الزراعي���ة واتحاد لجان 
العمل الزراعي واتحاد الفالحين س���اهمت بمد ي���د العون للمزارعين 
الذي���ن يواجهون خطر التهجير، وضم أراضيهم لصالح الحزام األمني 
الت���ي تفرضه إس���رائيل على الحدود الش���رقية والش���مالية للقطاع، 
ووف���رت كل ما يلزم م���ن خزانات للمياه  وانابيب مياه الري والس���ماد 
وأشتال مختلفة األنواع، ناهيك عن مساعدتها لهم في أعمال الحرث 
وردم الحفر وتسوية الكثبان الرملية التي تحدثها اآلليات العسكرية 

اإلسرائيلية بين الحين واآلخر.
وأوض���ح المزارعون في أحاديث ل�"األيام" أن ما يؤرقهم اآلن هو عدم 
قدرتهم على توفير الوقود الالزم لتش���غيل مضخات رفع المياه، لري 
مزروعاتهم، لعدم توفر الس���والر في محط���ات تعبئة الوقود وارتفاع 
ثمن المتوفر منها إلى أكثر من الضعف، األمر الذي يكبدهم خس���ائر 

فادحة.
واش���تكوا م���ن عجزهم عل���ى  تصدي���ر منتجاتهم إلى األس���واق 
الخارجي���ة أو حت���ى نقلها إلى الس���وق المحلية، وطالب���وا المنظمات 
األهلية بالتعاون والتنس���يق مع وزارة الزراعة ف���ي الحكومة المقالة 
والمسؤولين عن عمليات التصدير واالستيراد لفتح األسواق األوروبية 
ام���ام منتجاته���م عالية الجودة، أس���وة ببعض المنتج���ات الزراعية 
كالزهور والت���وت األرضي والتوابل الخضراء وبعض المنتجات األخرى 
كالبندورة الشيري والفلفل الحلو، لتعزيز صمودهم فوق أراضيهم.   

وقال المزارع ياس���ر أبو عمرة )36 عامًا( ال���ذي تبعد أرضه الزراعية 
المستأجرة ومساحتها 20 دونمًا أقل من 500 متر عن الحدود الشرقية 
لمنطقة المصدر في محافظة وس���ط قطاع غ���زة إنه كلما حاول العمل 
في  االرض يصطدمون بقوات االحتالل التي تحرمهم من الوصول إلى 

أراضيهم أو االقتراب منها.
وأض���اف أبو عمرة إننا كلما خفت ح���دة التوترات األمنية على طول 
الحدود نعقد العزم على تعويض ما فاتنا في السابق ولكن تبرز أمامنا 
مشكلة جديدة تتسبب لنا بخسائر تضاف إلى جملة الخسائر األخرى 

التي نتكبدها طوال العام.
وقال أب���و عمرة إن دعم وتعزي���ز صمودنا ف���وق أراضينا المهددة 
بالمص���ادرة ال يأتي من خالل تظاهرة هنا أو هناك ينظمها نش���طاء 
المقاومة الش���عبية بشكل موس���مي كيوم األرض مثاًل، بل باستمرار 
مثل ه���ذه الفعاليات طوال العام، باإلضافة إل���ى العمل على التوزيع 
العادل من قبل المؤسس���ات المجتمعية والرسمية العاملة في قطاع 

الزراعة للمعونات الزراعية من مبيدات حش���رية وس���ماد وعمال، بداًل 
من األش���تال وش���بكات الري وخزانات المياه الت���ي أصبحت عبئًا على 

المزارعين ال في صالحهم.
ولفت إلى أن كافة المنظمات األهلية أصبحت تعتمد في مشاريعها 
الممولة من قبل المانحين على عقد دورات تدريبية ال تسمن وال تغني 
من جوع، ألن جميع المزارعين دون اس���تثناء اجتازوا العش���رات منها 
حول كيفية العناية بالمزروعات وتركيب ش���بكات الري واس���تخدام 
المبيدات الحش���رية وغير ذلك م���ن الدورات، مطالب���ًا بتوجيه أموال 

الدعم هذه إلى اتجاهات أخرى تساهم في تعزيز صمود المزارعين.
ول���م يختلف حديث المزارع ماجد عب���د العزيز وهدان )52 عامًا( من 
بلدة بيت حانون ش���مال قطاع غزة عن سابقه، وقال إنه يستبشر خيرا 
كلما س���مع عن وقف إطالق النار بين الجانب الفلسطيني واإلسرائيلي 
وكلم���ا عم الهدوء المش���وب بالح���ذر في المنطق���ة الحدودية حيث 
نعيش وكلما س���مح لنا بالوص���ول إلى أراضينا بحري���ة واالقتراب من 
الس���لك الفاصل، فنبدأ بحرث وزراعة هذه األراضي من جديد على أمل 
أن نعوض ما تكبدناه من خس���ائر في وقت سابق، وسرعان ما تبرز لنا 

مشاكل أخرى جديدة كالوقود.
واس���تعرض وه���دان ما يتعرض ل���ه وجميع المزارعي���ن على طول 
الحدود الش���رقية والش���مالية للقطاع من اعت���داءات متكررة من قبل 
االحتالل اإلس���رائيلي، الت���ي ال تتورع لحظة عن إط���الق النار على أي 
ش���خص يقترب مسافة 500 متر أو أكثر دون سابق إنذار، الفتا إلى أن 
جنود االحتالل كانوا في الس���ابق يح���ذرون المزارعين قبل أن يطلقوا 
النار باتجاههم، أما اليوم فال تحذير ألحد بل إطالق مباش���ر للنار، عدا 

مخاطر االعتقال عند  التوغل المفاجئ.
وق���ال نائب مدير عام جمعية التنمية الزراعي���ة "اإلغاثة الزراعية" 
في غزة تيسير محيس���ن إن الجمعية أنهت مؤخرًا مشروع االستجابة 
السريعة للمزارعين في قطاع غزة والذي تنفذه بالشراكة مع مؤسسة 
الديكونية األلماني���ة بتمويل من االتحاد الفيدرال���ي األلماني الذي 
يس���تهدف المزارعين الفق���راء المتضررين من الح���رب األخيرة على 
قطاع غ���زة في العام 2012 في المنطقة األمني���ة العازلة على الحدود 

الشرقية والشمالية للقطاع.
وأوضح محيسن أن المش���روع يهدف إلى تعزيز األمن الغذائي في 
ش���مال وجنوب قطاع غزة، وقد ساهم في إعادة دورة اإلنتاج لدى 146 
مزارع���ًا متضررًا وتحس���ين دخلهم بعد أن دم���رت مزارعهم، والعمل 
عل���ى زيادة كميات اإلنتاج م���ن الدجاج الالحم واإلنت���اج الزراعي من 
خالل ترميم وإعادة تأهيل 86 دفيئة زراعية في منطقة الش���وكة في 
المنطقة الحدودية شرق محافظة رفح، وترميم 60 حظيرة دجاج الحم 

شمال وجنوب قطاع غزة، كما ساهم المشروع في توفير 99 فرصة عمل 
مؤقتة لعمال زراعيين بإجمالي 2475 يوم عمل.

ولفت محيس���ن إلى مشروع االستجابة ودعم المزارعين للوصول إلى 
أراضيهم في المنطقة العازلة، الذي يشمل توزيع عشرات من خزانات 
المي���اه الضخمة وإقامة الدورات التدريبية وورش العمل لصالح مئات 
المزارعي���ن، باإلضافة إل���ى حمالت الضغط والمناص���رة لحرية دخول 

وخروج البضائع من وإلى قطاع غزة.
من جهته، ق���ال مدير المركز العربي للتطوير الزراعي محس���ن أبو 
رمض���ان إن المرك���ز يعمل على ثالث���ة محاور رئيس���ة لدعم مزارعي 
المناطق الحدودية، األول تقديم خدمات استصالح األراضي وصيانة 
الحمامات الزراعية وتجميع مياه األمطار في برك أس���منتية تستخدم 
في أعمال الري وزراعة أش���تال ومد شبكات للري، والثاني فني وتقني 
يتعلق بإرش���اد المزارعين عل���ى طرق الزراعة الحديث���ة وعقد دورات 
تدريبي���ة لهم تس���اهم في تحس���ين إنتاجهم الزراع���ي وخلوه من 

الكيماويات.
وأضاف أبو رمضان إنه يتم كذلك منح صغار المزارعين والمنتجين 
القروض الميس���رة، حيث يقدم المركز قروضا ميسرة لنحو 700 مزارع 
ومزارع���ة دائمين يحصلون على قروض تت���راوح بين 2000 إلى 2500 
دوالر في كل دورة تصل مدتها إلى 8 أشهر، معتبرا أن هذا بحد ذاته 
ينقل هؤالء المزارعين من مرحلة اإلغاثة إلى مرحلة التنمية ويعزز من 

صمودهم فوق أراضيهم.
من جهت���ه، قال المهندس محم���د البكري مدير ع���ام اتحاد لجان 
المزارعي���ن بغزة إن االتح���اد يواصل عمله اإلغاثي المس���اند لعملية 
التنمية بهدف الحفاظ على الجانب التنموي الذي يعد الهدف األول 
للمؤسس���ات، وأشار إلى أن االتحاد وضع خطة إستراتيجية توازن بين 
التنمي���ة واإلغاثة على حد س���واء، كما أن االتح���اد يعمل ضمن ثالثة 
معايي���ر تعتمد على بعضه���ا البعض وصواًل إلى تنمية مس���تدامة، 
تتمثل في مواصلة العمل اإلغاثي للفئات المستهدفة التي تعد من 
العائالت المعوزة والفقيرة، وفي العم���ل التنموي، وفي تحقيق آلية 
الضغط والمناصرة من خالل تحقيق الحقوق االقتصادية واالجتماعية 

للفئات المهمشة.
ولف���ت إلى أن االتحاد يس���عى من خ���الل برامجه المتع���ددة التي 
ينفذها في المناطق الحدودية إلى تعزيز هدفين رئيس���يين، األول 
محاربة الفقر اآلخذ في الزيادة في ظل األوضاع االقتصادية المتردية 
وإغ���الق المعابر، والثاني التخفيف من حدة البطالة، الفتًا إلى أنه يتم 
إع���داد العديد من مش���اريع الحدائق المنزلية وإع���ادة إعمار ما دمره 

االحتالل بهدف تحقيق األمن الغذائي وتشغيل األيدي العاملة.

خالل مؤتمر في جامعة النجاح حول واقع التعليم اإللكتروني

توصية باالستفادة من تجارب الدول 
بتوظيف العالم الرقمي في التعلم والتعليم

"األيام": أوصى مشاركون   - نابلس 
في مؤتم���ر نظمته جامع���ة النجاح 
���م اإللكتروني 

ّ
من خ���الل مركز التعل

م 
ّ
بعن���وان المؤتم���ر الّدول���ي للتعل

والتعليم ف���ي العال���م الرقمي، في 
مس���رح س���مو األمير ترك���ي بن عبد 
العزيز، ف���ي الحرم الجامعي الجديد، 
امس، باالس���تفادة من تجارب الدول 
المتقدم���ة في التعل���م والتعليم ما 
يحت���م مواكب���ة العص���ر والتصدي 
لتحدياته م���ن خالل تجديد وتطوير 

استراتيجيات التعلم.
كما أوصت اللجنة بضرورة توظيف 
ووس���ائل  واألدوات  الوس���ائل  كافة 
التعلي���م المتجددة )ومنها التعليم 
العملي���ة  أداء  ف���ي  اإللكترون���ي( 
التعليمية التعلمية، وكذلك تسخير 
كافة الوسائل المتاحة لتوظيف كل 
المس���تجدات في مجال التكنولوجيا 
التعلي���م  كأداة لتحس���ين نوعي���ة 
ومواكب���ة التغيرات المس���تمرة، من 
إلى مس���توى تربوي  الوص���ول  أجل 
متميز يمكن المجتمع الفلس���طيني 
من الوص���ول إلى أهداف���ه، ويتالءم 
المختلفة  المتعلمين  احتياجات  مع 
بالكفاءات  تزويدهم  في  ويس���اهم 

الالزمة ألداء دورهم المنتظر.
ودعوا لضرورة وضع ميثاق أخالقي 
ضوابط  حس���ب  اإللكتروني،  للتعلم 
ومقايي���س تضم���ن الحص���ول على 
الس���لبيات  واجتن���اب  اإليجابي���ات 
اعتمادا  الجيدة  الممارسات  واعتماد 
على مب���دأ "االحت���رام الكامل لمثلنا 

العليا وتراثنا العريق".
بن���اء نظام  وش���ددوا على ضرورة 
لضم���ان الج���ودة من خ���الل تطوير 
معايي���ر معتمدة يتف���ق عليها بين 
المحلية،  الجامع���ات  ف���ي  الخب���راء 
واالستفادة من تجارب الدول األخرى 
في التعل���م والتعليم على أن يكون 

ذلك بنظرة ثاقبة وعين ناقدة. 
ونظم المؤتم���ر برعاية رئيس الوزراء 
د.رام���ي الحم���د الله، وبرعاية ماّس���ية 
م���ن البنك اإلس���المي العرب���ي وبدعم 
من ش���ركة نوفل للتجارة والتس���ويق، 
وش���ركة الطميزي، ومؤسس���ة النيزك، 
وشركة ETSk، ووزارة التربية والتعليم، 
المش���روع البلجيكي، والمركز الثقافي 
 MIDDEL EAST ومؤسسة  البريطاني، 
BUSINEES ، وبمشاركة عربية ودولية 

واسعة من مختلف دول العالم.
وجرت وقائع الجلس���ة االفتتاحية 
بمشاركة د.علي زيدان أبو زهري، وزير 
ود.ماهر  العالي،  والتعلي���م  التربية 
النتشة، القائم بأعمال رئيس جامعة 
النجاح، ود.سائدة عفونة، مدير مركز 
م اإللكتروني ورئيس المؤتمر، 

ّ
التعل

ود.صبري صيدم، مستشار الرئيس 
المعلوم���ات،  تكنولوجي���ا  لش���ؤون 
وس���امي الصعيدي، مدير عام البنك 
والبروفيس���ور  العرب���ي،  اإلس���المي 
)Lawrence C. Ragan(، مدير مركز 
م عبر اإلنترنت في 

ّ
اإلبداع ف���ي التعل

الوالي���ات المتح���دة األميركية، إلى 
جان���ب ممثلين عن القط���اع الخاص 
ورجال األعمال، وأصحاب أوراق العمل 
من داخل فلس���طين، والمش���اركين 
الدوليين، وحش���د كبير من العاملين 
وممثلين  والطلب���ة،  الجامع���ة  ف���ي 

���م اإللكترون���ي في 
ّ
ع���ن رّواد التعل

الجامعات الفلسطينية.
وق���ال د.أب���و زه���ري ف���ي كلمته، 
���ورة تكنولوجيا الَمعلومات 

َ
"تمتاز ث

الرقم���ّي"  "العص���ُر  واالتص���االت 
بمش���هٍد تكنولوج���ّي متميز وغنّي 
التعليُم  وُيعتب���ُر  وُمتغير،  وُمتجدد 
نا األساس���ية في بناِء اإلنس���ان 

َ
أدات

الفلس���طينّي القادِر عل���ى االنخراط 
���اء في ُمجتمِع واقتصاد 

ّ
الفاعل والبن

المعرفة، وهو الُمحرك األهم لعملية 
التنمية الوطنية في فلسطين".

 تبذل 
ُ
وبين د.أبو زهري أّن الحكومة

المجاالت  لتطوي���ر  ُجه���ودًا حثيثة 
الُمرتبط���ة بتكنولوجي���ا المعلومات 
واالتص���االت، وتضُع قط���اَع التعليم 
 

ُ
هدف

َ
في ُصلِب أولوي���اِت عمِلها، وت

إل���ى تكريِس نظ���اٍم تعليميٍّ نوعَي، 
م���ن ُمنطلق قناع���ة الحكومة التامة 
 التعليم ه���ي الُمحرك 

َ
ب���أن أنظم���ة

األس���اس في س���وِق المنافسة وهي 
الق���ادرة على ترس���يِخ مكانِة دولِتنا 
مم الُمتحضرة التي 

ُ
بين الشعوب واأل

 والمعرفة والتاريخ.
َ
صنُع الحضارة

َ
ت

وف���ي حديث���ه، أش���ار د.صي���دم، 
ف���ي كلمته، عل���ى أهمي���ة امتالك 
تكنولوجيا المعلومات وتطويرها في 
والمصالح  األهداف  تحقيق  س���بيل 
والمؤسس���ات  للش���عب  العلي���ا 

المختلفة في الوطن.
وأض���اف، "إن الجي���ل الق���ادم من 
أبنائنا بإمكانه أن يصنع نقلة نوعية 
في التعليم واالقتصاد، وأن الشعب 
الفلسطيني ليس أقل درجة من غيره 
من الش���عوب، ونمتلك من الكفاءات 
التس���لح  م���ا يمكننا من  والعق���ول 
والقادرة  المفي���دة،  بالتكنولوجي���ا 
على نقل فلس���طين – كل فلسطين 
- إل���ى مصاف���ي الدول ف���ي العلوم 

والتكنولوجيا".
وأش���ار د.النتش���ة، في كلمته إلى 
أن الجامع���ة اعتم���دت على توظيف 
وس���ائل التكنولوجي���ا الحديثة في 
���م والتعليم، واإلدارة ومن أهم 

ّ
التعل

مخرجات الفلس���فة العلمية هذه هو 
إنشاء وعاء المساقات، وإطالق مشروع 
 ،2010 ع���ام  اإللكترون���ي  التعلي���م 
وإنش���اء مركز التعلي���م اإللكتروني 
عام 2012، والذي من خالله تم تطوير 
 )Moodle( نظام التعلي���م المفتوح
اإللكترون���ي  للتعلي���م  كواجه���ة 

الحديث.
وكشف د.النتش���ة، وبمناسبة يوم 
األرض، عن أن الجامعة بصدد تطوير 
المس���اق المفتوح المصدر األول في 
 ،)Discover Palestine( وهو  الوطن 
العال���م  تعري���ف  إل���ى  اله���ادف 
بفلس���طين تاريخًا وجغرافيا وشعبًا 

ومعاناة وتراثًا ودينًا وحضارة.
ونة، "يأتي 

ّ
وفي كلمتها، قالت د.عف

 لعم���ل مركز 
ً
ه���ذا المؤتم���ر باكورة

م اإللكتروني وهو مركز فتي ما 
ّ
التعل

يزال في الس���نة الثانية من نشأته، 
ليفيد من التجارب العالمية الحديثة 
من خالل االس���تماع والمش���اركة مع 
نخبة مختارة من الخب���راء الدوليين، 
ويق���دم إس���هامًا جدي���دًا، ممزوجًا 
بالخب���رة الوطنية من خ���الل الخبراء 
الفلسطينيين، لنقطف ثمارًا وطنية 

متحدثون في المؤتمر.

يانع���ة في مجال تحس���ين مخرجات 
التعليمية وتطوير كفايات  العملية 
الخريجين من جامعاتنا الفلسطينية 
بشكل عام وجامعتنا الحبيبة بشكل 
خاص، باإلضافة إل���ى إتاحة الفرصة 
لرسم سياس���ات وطنية جديدة في 
مج���ال التعلم اإللكتروني بأش���كاله 

المتطورة".
م���ن ناحيته، ق���ال الصعيدي، "إن 
ومستقبلها،  األمم  أس���اُس  التعليم 
وهو س���الحنا األساسي في مواجهة 
كل التحديات التي تعصف بواقعنا 
الذي نعيش، كما أن���ه الفيصل بين 
وإننا  والنامي���ة،  المتقدم���ة  األم���م 
كشعب فلس���طيني نفخر بما نملكه 
من طاقات وكف���اءات، ولدينا المزيد 
لنح���رزه عل���ى صعي���ده تكنولوجيا 

المعلومات".
 Lawrence( البروفيس���ور  وق���دم 
C. Ragan(، مدي���ر مركز اإلبداع في 
���م عبر اإلنترنت ف���ي الواليات 

ّ
التعل

المتح���دة األميركي���ة، كلم���ة عرض 
فيها تجربت���ه في العال���م الرقمي، 
والت���ي حمل���ت عن���وان "التحول في 
���م اإللكترون���ي ... التحدي���ات 

ّ
التعل

أحدث  فيه���ا  والت���ي  المعاص���رة"، 
مقارنة بين التعليم الوجاهي )وجهًا 
إل���ى وجه���ًا(، والتعل���م اإللكتروني 

والتعلم عن بعد.
وفي كلمت���ه، تطرق البروفيس���ور 
التعل���م  وس���ائل  إل���ى   ،)Ragan(
 iPad and( التقنية الحديثة مث���ل
Cell-Phone(، وكي���ف يمك���ن لن���ا 
أن نس���خرها ف���ي حياتن���ا اليومية 
ومؤسس���اتنا وما ه���ي القواعد التي 
يجب علين���ا أن نراعيها حينما نقوم 
بالتحول إل���ى التكنولوجيا الجديدة 
وال س���يما الرقمي���ة منه���ا في ظل 
التس���ارعات الجدي���دة ف���ي عال���م 
وتعدد  المعلومات  وث���ورة  اإلنترنت 

األدوات والوظائف التكنولوجية".
وش���ارك في المؤتمر جوقة جامعة 
النجاح الوطنية بقيادة الموس���يقار 
الدكتور غاوي ميش���يل غاوي، عميد 
كلية الفن���ون الجميل���ة التي قدمة 
مقطوع���ات غنائي���ة بمناس���بة يوم 
األرض الخالد، حي���ث قدمت العديد 

من األغاني الوطنية التراثية.

التعلم  واق���ع  المؤتم���ر  وناق���ش 

اإللكتروني في فلس���طين، وتوظيف 

العال���م الرقمي في تحس���ين جودة 

التعلي���م والتعل���م، وع���رض نماذج 

وممارس���ات متميزة عالمية ومحلية 

ف���ي التعل���م اإللكترون���ي، وبح���ث 

اإللكترون���ي،  التعل���م  أخالقي���ات 

المجاني  اإللكتروني���ة  والمس���اقات 

)MOOC(، وعالقة التعلم اإللكتروني 

بالتنمية المستدامة.

نظمتها الملتقى المدني في بيت لحم

ورشتان في بيت فجار والعبيدية حول مشاركة 

الشباب بعملية التنمية المجتمعية
بيت لحم – حس����ن عبد الجواد: عقدت مؤسس����ة الملتقى المدني في محافظة بيت لحم ورشتي عمل في 
كل من بيت فجار والعبيدية، حضرها 30 مشاركا ومشاركة، بعنوان العمل المدني والمشاركة المجتمعية، 
وذلك بالتنس����يق مع جمعية تنمية المرأة الريفية في بيت فجار ومؤسسة نافذة فلسطين في العبيدية، 
وذلك ضمن مشروع تمكين الشباب للدعوة إلى التغيير المحلي الممول من القنصلية األميركية بالقدس.
وافتتح الورشة في بيت فجار المدرب سليمان أبو مفرح، بتقديم مقدمة حول العمل المدني والمشاركة 
المجتمعية، لما لها من أهمية في المش����اركة والمساهمة في تفعيل دور الشباب تجاه القضايا المحلية، 

واستثمار الطاقات الكامنة لديهم في عملية التنمية المجتمعية. 
واس����تعرض أبو مفرح مفهوم الهيئات المحلية، وبيان دورها في عملية التخطيط والتنظيم واألشراف 
وآلي����ة وضع األنظمة واللوائح الالزمة من أجل تنفيذ واجباتها تجاه المجتمع المحلي، ومأسس����ة الخدمات 

المجتمعية وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني. 
كما تم خالل الورش����ة اس����تعراض عمل الهيئات المحلية وكيفية عملها، وبيان العالقة ما بين السلطة 

المركزية، وكيفية تفويض بعض صالحياتها إلى الهيئة المحلية من أجل القيام بها.
وناقش المش����اركون مفهوم المجتمع المدني، بأنه يش����مل المواطنين والمؤسس����ات األهلية والقطاع 

الخاص واألحزاب السياسية.
وتطرق بعض المش����اركين إلى العالقة بين الهيئة المحلية والمجتم����ع المدني وأن العالقة هي عالقة 
مش����اركة مجتمعية، وقام الحضور بمناقش����ة أشكال هذه المش����اركة المجتمعية، ومنها مشاركة دائمة 
ومنظمة، ومنها مش����اركة غير دائمة وغير منظمة، ومنها مش����اركة ذات اتجاه واحد، ومنها مشاركة ذات 
اتجاهين. وبعد االنتهاء من النقاش تم تقس����يم المش����اركين إلى مجموعتين: مجموعة الهيئة المحلية 
)والت����ي مثل����ت دور أعضاء البلدية(، ومجموعة األخ����رى مثلت المجتمع المحلي )المؤسس����ات واألفراد في 
المجتم����ع(، وخ����الل التمرين تم طرح عدة قضايا )مش����اكل( تواجه المجتمع المحلي ف����ي بيت فجار منها 
مش����كلة التلوث، مشكلة المياه )عدادات الدفع المس����بق(، الزيادة في نسبة البطالة لدى الشباب، مشكلة 
عدم وجود ملعب في المدرس����ة وضرورة إعادة تأهيله، وعدم توفر س����يارة إس����عاف في البلدة، وتس����رب 

األطفال من المدارس وعمالة األطفال، وعدم توفر نظام صرف صحي، وضعف خدمات المواصالت. 
أما ف����ي العبيدية فقد طرحت المجموعة العديد من القضايا التي ته����م البلدة، حيث تم طرح أكثر من 
احتياج في البلدة من قبل المش����اركين، ومنها مش����كلة المياه العادمة )مياه واد النار(، مش����كلة اكتظاظ 
الصفوف، ومش����كلة النفايات، ومشكلة حوادث الطرق والش����ارع الرئيس، وتم باالتفاق باألغلبية على أهم 
ثالثة احتياجات مهمة في البلدة بالترتيب حسب األولوية، األول مشكلة المياه العادمة في البلدة والحفر 

االمتصاص، والمشكلة الثانية هي مشكلة اكتظاظ الصفوف، والمشكلة الثالثة هي مشكلة النفايات.
وم����ن خالل مجموعات العمل تم تناول القضايا الثالث وصياغتها، وتحديد الهدف من طرحها، وتحديد 
الفئة المستهدفة، والمتضررين منها، وتحديد األنشطة الالزمة لحل هذه القضايا، ووضع الخطط المناسبة 

للعمل للوصول إلى البدائل والحلول المناسبة، وتحديد البديل األفضل من أجل حل هذه المشاكل. 

ضمن فعاليات المهرجان الثقافي التاسع

خان يونس: أطفال يتقمصون دور علماء 
مسلمين أثروا اإلنسانية باختراعاتهم

خ���ان يونس - "وف���ا": تقمصت، أمس، مجموع���ة من األطفال 
في خان يونس جنوب قطاع غزة، دور ش���خصيات بعض العلماء 
المس���لمين، الذين أثروا الحي���اة العلمي���ة والثقافية والفنية 
واإلنس���انية باختراعاته���م المختلفة، وذلك ضم���ن فعاليات 

المهرجان الثقافي التاسع 'زاد وزاد 2'.
وأحي���ا األطفال به���ذا التقمص فترة مضيئة م���ن الحضارة 
اإلس���المية م���ن خ���الل تقمصهم لدور ه���ؤالء العلم���اء، خالل 
التظاه���رة الثقافية الت���ي نظمها مركز ت���وار التربوي، التابع 

لجمعية الثقافة والفكر الحر، الذي انطلقت فعالياته اليوم.
وعكس المهرجان، جوانب من الحضارة اإلسالمية، عبر تأريخه 
لجغرافية المكان ورسمه لمالمح ذلك العصر، من خالل استقراء 

صفحات من تاريخه الناصع ألولئك العلماء في تلك الفترة.
وافتت���ح فعاليات المهرجان، رئيس مجل���س إدارة الجمعية 
نعيمة الش���يخ عل���ي، ومدير عام الجمعية مري���م زقوت، بحفل 
ضخم، ضم عروضا مسرحية لألطفال، واستعراضات وعرضا حيا 

للفعاليات وفقرات شعرية.
وتضم���ن المهرجان، الذي نظم هذا العام، تحت ش���عار 'ألف 
اخت���راع واختراع'، فص���ال مهما من تاريخ حضارتنا اإلس���المية 
والعربية م���ن خالل االحتفاء بمجموعة م���ن العلماء كانت لهم 
بصم���ات واضحة، بإنتاجاتهم األدبي���ة والفنية واختراعاتهم، 
في تقدم ش���عوبهم ودولتهم التي عاشت فترة هي من أزهى 
عصوره���ا، في وقت كانت تعيش في���ه المجتمعات األخرى في 

الظالم.
ويه���دف المهرج���ان، إل���ى تش���جيع األطفال عل���ى القراءة 
واالطالع، ويس���لط الضوء كل عام على جان���ب مهم من تاريخنا 
وتراثنا الفلس���طيني والعربي واإلس���المي، إضاف���ة إلى ضمه 

لمعارف أخرى، تقدم المعلومات للزوار.
وعاد القائمون على المهرجان، بحاضري المهرجان، إلى عصر 
الدولة اإلس���المية، من خ���الل مجموعة من الديك���ورات الفنية 
والمجسمات والرسومات وبعض المؤثرات الصوتية والضوئية 
وغيرها من الوسائل الفنية، زادتها رونقا وجماال المالبس التي 

ارتداه���ا األطفال وتقمصوا خاللها ش���خصية بع���ض العلماء، 
ما أعطى المهرجان طابعا مش���وقا وجذاب���ا، وأضفى الكثير من 

البهجة على رواد المهرجان.
وأوضح���ت نعيمة الش���يخ عل���ي، أن افتت���اح المهرجان جاء 
متزامنا مع ذكرى ي���وم األرض، تخليدا وإحياء لهذا اليوم، وهو 
رسالة من أطفال فلسطين، بأن حضارتنا عريقة وأصولنا راسخة 
ومتجذرة في األرض، ال نساوم عليها، ولن نرضى بأي وطن بديل، 

وأن علماءنا هم األصل، وأن حضارتنا هي الباقية.
وع���ن هدف المهرجان، قالت مديرة مركز نوار التربوي نجوى 
الف���را: إن المهرجان، يه���دف إلى زيادة التوج���ه نحو القراءة 
بط���رق محببة ومش���وقة لألطفال، وترس���يخ معلومات صحيحة 
عن الحضارة اإلس���المية لألطفال وتذكيرهم بعظمة حضارتنا 

وعلمائنا.
وبين���ت أن المهرجان كل ع���ام، يتخذ ش���كاًل مختلفًا لجذب 
األطف���ال، ويركز عل���ى معلومات وقيم معينة نريد ترس���يخها 
 إلى أن العام الماضي، قدم 

ً
بعقول أطفالنا بطرق مشوقة، مشيرة

المهرجان معلوم���ات لألطفال عن مكونات البيئة المختلفة من 
بحار ومحيطات وغابات وصحراء وعالم الفضاء والبيئة البدائية 
بشكل حي من خالل الرس���ومات والمجسمات واألزياء والمسرح 

وعروض الفيديو.
من جهتها، أوضحت منش���طة األنش���طة الثقافية ومشرفة 
المهرج���ان غادة حماد، أن هناك الكثير من الش���باب واألطفال 
من أصحاب العق���ول النيرة، يحتاجون إلى احتضان ورعاية كي 
يأخذوا دورهم في بناء مجتمعهم، اقتداًء بمجموعة ال بٍأس بها 
من علماء العرب والمس���لمين، الذين كان لهم الفضل في وضع 

األسس األولى للكثير من العلوم.
بدورها، أشارت مدير عام جمعية الثقافة والفكر مريم زقوت، 
إلى أن المهرجان سعى إلى التشجيع على القراءة عند األطفال، 
وإل���ى تنمي���ة ش���خصيتهم وتوفي���ر المص���ادر المعلوماتية 
المتنوعة وتحفيزهم على البحث واالطالع ورفع روح المنافس���ة 

الشريفة بينهم.
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