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محكمة بداية رام اهللا   
 جنايه رقم: 2017/313

التاريخ: 2018/4/30

محكمة بداية رام اهللا   
جنايه رقم: 2017/196
التاريخ: 2018/6/27

محكمة بداية رام اهللا   
جنايه رقم: 2015/243
التاريخ: 2017/11/23

محكمة بداية رام اهللا   
جنايه رقم: 2017/312

التاريخ: 2018/7/2

محكمة بداية رام اهللا   
جنايه رقم: 2013/90
التاريخ: 2018/5/30

محكمة بداية رام اهللا   
جنايه رقم: 2012/40
التاريخ: 2017/12/20

محكمة بداية رام اهللا   
 جنايه رقم: 2014/33

التاريخ: 2018/7/2

محكمة بداية رام اهللا   
جنايه رقم: 2016/129
التاريخ: 2018/4/19

محكمة بداية رام اهللا   
جنايه رقم: 2017/156
التاريخ: 2017/11/14

 الحكم  الصادر عن محكمة بداية رام اهللا بصفتها الجنائية 
و المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب 

العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمة:  برئاســة الســيدة القاضي هدى مرعي وعضوية الســيد القاضــي  احمد ولد علي 

وعضوية السيد القاضي ايمن عليوي  . 
المشتكي: الحق العام   / النيابة العامة .

المتهم: 1. امير مصباح محمد الرازم،  عنوانه : الرام .
2. امير فرح سعد كعابنة، عنوانه : الرام .

نوع التهم: السرقة خالفا للمادة 1/404 والمادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .
  الحكم

عطفــا على قرار اإلدانة وبعد اإلســتماع ألقوال وكيل النيابة العامــة  تقرر المحكمة وعمال باحكام 
المادة 404 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الحكم بوضع المدانين األول امير مصباح 
محمد الرازم والثاني امير فرح سعد كعابنة باالشغال الشاقة لمدة ثالث سنوات لكال منهما على ان 

تحسم  منها مدة توقيفهما التي امضياها على ذمة هذه الدعوى.
حكمــاً غيابيــا صدر وتلي علناً باســم الشــعب العربي الفلســطيني قابــال لالســتئناف  وافهم في 

.  2018/4/30
جنايه رقم: 2017/313                                              ما بعـد

   
رئيس الهيئة  القاضي    القاضي   
هدى مرعي  احمد ولد علي     ايمن عليوي    

الحكم الصادر عن محكمة بداية رام اهللا بصفتها محكمة 
جنايات و المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم 

الشعب العربي الفلسطيني
 الهيئة الحاكمة: برئاســة الســيدة القاضي هدى مرعي وعضوية الســيد احمد ولد علي وعضوية 

السيد القاضي ايمن عليوي  . 
المشتكي: الحق العام   / النيابة العامة .

المتهم: شادي كريم حسني اسمر، عنوانه : البيرة .
 نوع التهم: الســرقة باإلشــتراك خالفاً ألحكام المادة 1/404 بداللة المادة 76 من قانون العقوبات 

رقم 16 لسنة 1960 .
  الحكم

عطفــا على قرار اإلدانة وبعد اإلســتماع ألقوال وكيل النيابة العامــة  تقرر المحكمة وعمال باحكام 
المادة 404 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الحكم بوضع المدان شادي كريم حسني 
اسمر باالشغال الشاقة لمدة ثالث سنوات ولوقوع المصالحة واسقاط الحق الشخصي تقرر المحكمة 
اعمال االسباب التخفيفية التقديرية بموجب احكام المادة 99 من القانون ذاته وتخفيض العقوبة الى 

الحبس مدة سنة على ان تحسب مدة التوقيف  التي تم امضاها على ذمة هذه الدعوى .
 حكماً غيابيا صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني قابال لإلستئناف وافهم في 2018/6/27

جنايه رقم: 2017/196                                              ما بعـد
   

رئيس الهيئة  القاضي    القاضي   
هدى مرعي  احمد ولد علي     ايمن عليوي    

الحكم الصادر عن محكمة الجنايات المنعقدة في محافظة 
رام اهللا والبيرة  المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم 

باسم الشعب العربي الفلسطيني
 الهيئة الحاكمة: القاضي السيد احمد ولد علي .   

المشتكي: الحق العام   / النيابة العامة .
المتهم:  1. حمودة محمد مصطفى حمودة ، وعنوانه : خربثا بني حارث .

   نــوع التهــم: حيازة وتعاطــي المواد المخدرة خالفا الحكام المادة 7 و 8 من االمر العســكري رقم 
558 لسنة 1975 .

 الحكم
عطفا على قرار االدانة وبعد االستماع القوال ممثل  النيابة العامة  تقرر المحكمة وعمال باحكام المادة 
2/274 من قانون اإلجراءات الجزائية النافذ ادانة المتهم  حمودة محمد مصطفى حمودة  بتهمة حيازة 
وتعاطي المواد المخدرة خالفا الحكام المادة 7 و 8 من االمر العسكري رقم 558 لسنة 1975 والحكم 
عليه بالحبس لمدة ستة اشهر على ان تحسب له المدة التي امضاها موقوفاً على ذمة هذه الدعوى  .

حكماً غيابياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 2017/11/23
 جنايه رقم: 2015/243                                               ما بعـد

  القاضي 

احمد ولد علي

الحكم الصادر عن محكمة بداية رام اهللا بصفتها الجنائية 
و المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب 

العربي الفلسطيني
 الهيئة الحاكمة: السيد القاضي ايمن عليوي   . 

المشتكي: الحق العام   / النيابة العامة .
المتهم:  نادر محمد حسين سيايلة، عنوانه : بيرنباال  .

نــوع التهــم:  اإليذاء المفضي الحداث عاهة مســتديمة خالفا الحكام المــادة 335 و 76 من قانون 
العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

  الحكم
عطفا على قرار االدانه وبعد االستماع القوال وكيل النيابة العامة  تقرر المحكمة وعمال باحكام المادة 
335 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الحكم بوضع المدان نادر محمد حسين سيايلة باالشغال 
الشاقة لمدة ثالث سنوات على ان تحسب له المدة التي تم امضاها موقوفا على ذمة هذه الدعوى  .
حكماً غيابيا  صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني قابال لالعتراض وافهم في 2018/7/2

جنايه رقم: 2017/312                                              ما بعـد

 الهيئة 

القاضي ايمن عليوي 

الحكم الصادر عن محكمة بداية رام اهللا و المأذونة بإجراء 
المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهيئة الحاكمة:  برئاسة القاضي السيدة هدى مرعي وعضوية السادة القضاة  القاضي السيد  ايمن 
عليوي و القاضي السيد احمد حسن . 

المشتكي: الحق العام   / النيابة العامة .
المتهم: مهدي سامي محمد حجير، و عنوانه : الجلزون .

 نوع التهم: الســرقة باإلشــتراك خالفا الحكام المادة 404 والمادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 
لسنة 1960 .

 الحكم
عطفا على قرار االدانه وبعد االستماع القوال وكيل  النيابة العامة  تقرر المحكمة وعمال باحكام المادة 
404 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الحكم بوضع المدان مهدي سامي محمد حجير باألشغال 

الشاقة لمدة ثالث سنوات  على ان تحسب له المدة التي امضاها موقوفاً على ذمة هذه الدعوى  .
حكماً غيابياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني قابال لالستئناف وافهم في 2018/5/30

جنايه رقم: 2013/90                                              ما بعـد
    

رئيس الهيئة  القاضي    القاضي   
هدى مرعي   ايمن عليوي     احمد حسن    

الحكم الصادر عن محكمة بداية رام اهللا بصفتها محكمة 
جنايات  و المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم 

الشعب العربي الفلسطيني
 الهيئة الحاكمة: برئاســة الســيد القاضي أيمن عليوي وعضوية الســيد القاضي بسام زيد و السيد 

القاضي بشير عوض. 
المشتكي: الحق العام   / النيابة العامة .

المتهم: سامي سعيد ابراهيم جمهور، و عنوانه : بيت عنان  .
 نوع التهم: السرقة خالفا الحكام المادة 404 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

 الحكم
عطفــا على قرار االدانه وبعد االســتماع القوال وكيــل  النيابة العامة  تقرر المحكمة وعمال باحكام 
المادة 404 من قانون العقوبات رقم 16 لســنة 1960 الحكم بوضع المدان ســامي ســعيد ابراهيم 
جمهور باألشــغال الشــاقة لمدة خمس سنوات  على ان تحســب له المدة التي امضاها موقوفاً على 

ذمة هذه الدعوى  .
حكمــاً غيابيــاً صــدر وتلي علناً باســم الشــعب العربي الفلســطيني قابــال لالســتئناف وافهم في 

2017/12/20
جنايه رقم: 2012/40                                              ما بعـد

رئيس الهيئة  القاضي     القاضي   
القاضي ايمن عليوي  بسام زيد    بشير عوض  

الحكم الصادر عن محكمة بداية رام اهللا بصفتها الجنائية 
و المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب 

العربي الفلسطيني
 الهيئة الحاكمة:  السيد القاضي ايمن عليوي  

المشتكي:  الحق العام   / النيابة العامة .
المتهم:  محمد محمود ذيب ابو قدح ، و عنوانه : شقبا .

 نوع التهم: احداث عاهة دائمة خالفا للمادة 335 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960  .
 الحكم

عطفــا على قرار االدانه وبعد االســتماع القوال وكيــل  النيابة العامة  تقرر المحكمة وعمال باحكام 
المــادة 335 مــن قانون العقوبات رقم 16 لســنة 1960 الحكم بوضع المدان محمد محمود ذيب ابو 
قدح باألشــغال الشــاقة لمدة ثالث سنوات  على ان تحســب له المدة التي امضاها موقوفاً على ذمة 

هذه الدعوى  .
حكماً غيابياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني قابال لالعتراض وافهم في 2018/7/2

جنايه رقم: 2014/33                                               ما بعـد
   

الهيئة 

القاضي ايمن عليوي 

الحكم الصادر عن محكمة بداية رام اهللا بصفتها  الجنائية 
و المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب 

العربي الفلسطيني
 الهيئة الحاكمة: السيد القاضي ايمن عليوي . 

المشتكي: الحق العام   / النيابة العامة .
المتهم: علي محمد علي احمد، و عنوانه : نابلس – الساوية   .

 نوع التهم:  الشــروع بالســرقة  خالفا الحكام المادة 404 ف 1 و 70 و 76 من قانون العقوبات رقم 
16 لسنة 1960 .

 الحكم
عطفــا على قرار االدانة وبعد االســتماع القوال وكيــل  النيابة العامة  تقرر المحكمة وعمال باحكام 
المادة 404 و 70 و 76  من قانون العقوبات رقم 16 لســنة 1960 الحكم بوضع المدان علي محمد 
علي احمد بالحبس لمدة سنة  على ان تحسب له المدة التي امضاها موقوفاً على ذمة هذه الدعوى  

وعمال باحكام المادة 75 من قانون االجراءات الجزائية النافذ مصادرة ادوات الجريمة.
حكماً غيابياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني قابال لالستئناف وافهم في 2018/4/19

 جنايه رقم: 2016/129                                              ما بعـد

    القاضي 

  ايمن عليوي

الحكم الصادر عن محكمة بداية رام اهللا بصفتها الجنائية 
و المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب 

العربي الفلسطيني
 الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد العبوة  وعضوية السادة القضاة القاضي السيد احمد 

ولد علي والسيد القاضي بشير عوض .
المشتكي: الحق العام   / النيابة العامة .

المتهم:  احمد خالد صبري ابو ارميله ،  عنوانه : سميرا ميس   .
 نوع التهم: 1. بيع مواد مخدرة وفقا الحكام المادة 2/21 من القرار بقانون رقم 18 لســنة 2015 

بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
2. حيازة وتعاطي مواد مخدرة  وفقا الحكام المادة 17 /2 من ذات القرار بقانون .

 الحكم
عطفــا على قرار االدانة وبعد اإلســتماع ألقوال وكيل النيابة العامــة  تقرر المحكمة وعمال باحكام 
المادة  2/21 من القرار بقانون رقم 18 لســنة 2015 بشــأن مكافحة المخدرات او المؤثرات العقلية 
بوضع المدان احمد خالد صبري ابو ارميلة باألشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وغرامة بقيمة عشرة 
االف دينار اردني وعمال باحكام المادة 2/17 من ذات القرار بقانون حبس المدان لمدة سنتين  وعمال 
باحــكام المــادة 72 من قانــون العقوبات رقم 16 لســنة 1960 دمج العقوبات وتنفيذ االشــد وهي 
االشــغال الشــاقة لمدة عشر ســنوات وغرامة عشــرة االف دينار اردني وعمال باحكام المادة 75 من 
قانون االجراءات الجزائية النافذ مصادرة المواد المضبوطة واتالفها حســب االصول والقانون على 

ان تحسب له المدة التي امضاها موقوفاً على ذمة هذه الدعوى  .
حكماً غيابياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 2017/11/14

جنايه رقم: 2017/156                                              ما بعـد

رئيس الهيئة القاضي القاضي       القاضي   

رائد العبوة  احمد ولد علي    بشير عوض    

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

9/2 د
محكمة بداية رام اهللا   
جنايه رقم: 2017/266

التاريخ: 2018/7/4

الحكم الصادر عن محكمة بداية رام اهللا بصفتها الجنائية 
و المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب 

العربي الفلسطيني
 الهيئــة الحاكمة: برئاســة الســيدة القاضي هدى مرعي وعضوية الســيد القاضــي  احمد ولد علي 

وعضوية السيد القاضي ايمن عليوي  . 
المشتكي: الحق العام   / النيابة العامة .

المتهم:  احمد عصام محمد حلبي، وعنوانه : بيتونيا .
نــوع التهم: اســتعمال مســتند مزور خالفا للمــادة 261 بداللة المــواد 264 و 265 و 76 من قانون 

العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .
  الحكم

عطفــا على قرار االدانة وبعد اإلســتماع القوال وكيل النيابة العامــة  تقرر المحكمة وعمال باحكام 
المــادة 261 بداللــة المادة 264 و265 و76 من قانون العقوبات رقم 16 لســنة 1960 الحكم بوضع 
المدان احمد عصام محمد حلبي باالشــغال الشــاقة لمدة ثالث سنوات على ان تحسب مدة التوقيف  

التي تم امضاها على ذمة هذه الدعوى  .
حكماً غيابيا  صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني قابال لإلستئناف وافهم في 2018/7/4

جنايه رقم: 2017/266                                              ما بعـد
   

رئيس الهيئة  القاضي    القاضي   
هدى مرعي  احمد ولد علي     ايمن عليوي    

تسلمت مشروعي إنشاء مدرسة صبحة الحرازين وصيانة مدرسة بنات دير عمار

«التربية» و»القدس المفتوحة» توقعان مذكرة 
تفاهم في مجال تفعيل برامج التعليم المهني

الجديدة-  الحياة  اهللا-  رام 
وقع وزير التربية والتعليم 
العالــي د. صبــري صيدم، 
ورئيــس جامعــة القــدس 
يونــس  .د.  أ المفتوحــة 
عمرو، أمس األحد، مذكرة 
وتنســيق  للتعاون  تفاهم 
األدوار فيمــا يتعلق بدعم 
وتفعيــل برامــج التعليــم 

المهني في فلسطين. 
وحضر مراسم التوقيع عن 
وزارة التربيــة، الوكيــل د. 
بصــري صالــح، والوكيــل 
المساعد لشــؤون التعليم 
العالــي د. إيهــاب القبــج، 
والقائم بأعمال مدير عام 
التعليــم المهنــي والتقني 
م. وســام نخلــة، والقائم 
العالقــات  مديــر  بأعمــال 
الدوليــة والعامــة نيفيــن 
مصلح، ومن جامعة القدس 
بأعمال  القائم  المفتوحــة 
مركــز التعليــم المســتمر 
وخدمــة المجتمع م. محمد 

فحل. 
وأكــد صيــدم دور الوزارة 
السياســات  إعــداد  فــي 
للتعليم  العامــة  والخطط 
المهني والتقني ومراجعتها 
واإلشــراف  وتطويرهــا، 
مؤسســات  على  المباشــر 
التعليــم المهنــي والتقني 
 ، صــة لخا ا و ميــة  لحكو ا
وترســيخ مبــدأ الشــراكة 
العام  القطاعيــن  بيــن  ما 
والخــاص، والعمــل علــى 
بيــن  لعالقــة  ا يــز  تعز
لتعليميــة  ا لمؤسســات  ا
والتدريبيــة ومواقع العمل 

واإلنتاج.
وشــدد الوزير على أهمية 
توقيع هــذه المذكرة التي 
تبرهن على حرص الوزارة 
التعليم  بقطاع  واهتمامها 
المهني والتقني والنهوض 
به بما ينســجم مــع حاجة 
المحليــة  العمــل  ســوق 
والعالميــة وخدمــة غايات 
معبراً  الوطنيــة،  التنميــة 
عن اعتزازه بالشــراكة مع 
جامعة القــدس المفتوحة 

في العديد من المجاالت.
و قال عمرو: هذه المذكرة 
مــن  قــاً  نطال ا ت  ء جــا
والتدريب  التعليــم  أهمية 
فــي  لتقنــي  وا لمهنــي  ا
الشباب،  وتشــغيل  تدريب 
وتأهيلهم لتحقيق التنمية 
والتطوير الوطني، وتنفيذ 
باهتمام  تحظى  مشــاريع 
القطاعــات المختلفة كافة 
مكافحة  فــي  للمســاهمة 
الفقــر والبطالــة، مؤكــداً 
التــزام الجامعــة بتجهيــز 
المهنــي  التعليــم  برامــج 
واعتمادهــا  المتخصــص 
مــن الجهــات ذات العالقة 
وضمــن  واالختصــاص، 

األولويات الوطنية.
وتتضمــن المذكــرة وضع 
لتطويــر  تنفيذيــة  خطــة 
تعليــم  برامــج  واعتمــاد 
مهنية فــي جامعة القدس 
المفتوحــة، بحيــث يمنــح 
مــج  لبرا ا هــذه  خريــج 
شــهادة الدبلــوم المهنــي 
عن  صــادرة  المتخصــص 
دائرة التعليم المستمر في 

الجامعة.
التربيــة  وزارة  وتســلمت 
والتعليــم العالي من خالل 
لألبنيــة؛  العامــة  اإلدارة 
مدرسة  إنشــاء  مشروعي 
صبحة الحرازين األساسية 
المختلطــة في بلــدة بيت 
لمديرية  والتابعة  فوريك؛ 
لتــي  ا بلــس،  نا تربيــة 
أنشــئت بتبرع ســخي من 
المحســن حمــاد الحرازين 
تخليداً لروح والدته، وبلغت 
اإلجمالية  المشروع  تكلفة 
مليون دوالر أميركي، كما 
مشــروع  الوزارة  تســلمت 
صيانــة مدرســة بنات دير 
التابعــة  الثانويــة  عمــار 
اهللا  رام  تربيــة  لمديريــة 
والبيرة، الممول من ســلة 
 «JFA» التمويل المشترك

التي تشــترك فيها كل من 
ألمانيــا، وفنلندا، وإيرلندا، 
والنرويج، وبلجيكا، إذ بلغت 
اإلجمالية  المشروع  تكلفة 

225 ألف دوالر.
أن  الــوزارة  وأوضحــت   
مشــروع مدرســة صبحــة 
الحرازيــن يشــتمل علــى 
إضافــة (12) غرفة صفية 
باإلضافة  إداريــة  ووحــدة 
إلى الغرف التخصصية من 
مختبــر حاســوب ومكتبــة 
وقاعــة  مصــادر  وغرفــة 
متعددة األغراض ومرافق 
وذلــك  وســاحات،  أخــرى 
المعاييــر  ألفضــل  وفقــاً 
والمواصفــات؛ بمــا يعــزز 
توجهات الوزارة نحو زيادة 
الخضراء  المــدارس  عــدد 
اشتمل  فيما  والمستدامة، 

مشــروع مدرسة دير عمار 
على أعمال صيانة وتأهيل 
في المدرسة ومرافقها، إذ 
تم صيانــة ودهان المبنى 
القائم من الخارج، وإضافة 
بيت درج خارجي على كامل 
إضافة  القائمة،  الطوابــق 

ألعمال خارجية أخرى.
وبينــت الــوزارة أن إنجــاز 
عين  و لمشــر ا يــن  هذ
سيسهم في تحسين البيئة 
التعليميــة بالتخلــص من 
الغرف الصفية المستأجرة 
غيــر  الغــرف  واســتبدال 
ب  ســتيعا ا و ســبة  لمنا ا
السنوية في أعداد  الزيادة 
الطلبة مما يسهم في رفع 
المستوى التعليمي للطلبة 
ضمن بيئة مدرسية مريحة 

وصديقة للطفل.

ودع السفير المكسيكي

المالكي يستقبل الدبلوماسيين الجدد
رام اهللا- وفا- استقبل وزير الخارجية والمغتربين 
ريــاض المالكي أمس، الموظفين الجدد للعمل 
في الــوزارة بدرجة ملحق دبلوماســي في مقر 

الوزارة بمدينة رام اهللا.
ورحــب المالكــي بالمالحــق الجدد فــي يومهم 
األول، مشيداً بالتحول الكبير الذي تشهده وزارة 

الخارجية والمغتربين في المجال الدبلوماسي.
وأطلعهــم علــى طبيعة العمــل داخل الــوزارة 
وأساســيات العمــل الدبلوماســي، مشــيراً الى 
االنجــازات الدبلوماســية الفلســطينية والــدور 
المهم لوزارة الخارجيــة والمغتربين وطواقمها 
التي تعمل بتوجيهات وتعليمات الرئيس محمود 
عباس، متمنيا لهم النجاح في العمل الدبلوماسي 
الجديد. وتم تعيين 36 ملحقاً دبلوماســياً جديداً 
تــم اختيارهــم بعد اجتيازهم امتحان مســتوى 

اللغات االجنبية واالمتحــان التحريري والمقابلة 
الشفوية وفق اآللية المعتمدة في وزارة الخارجية 

والمغتربين الختيار الموظفين الجدد.
وأدى الموظفون الجدد اليمين الدبلوماسية امام 
الوزير وفق ما هو معمول به في قانون الســلك 

الدبلوماسي.
واســتعرض المالكي التطورات السياســية التي 
تمــر بها القضية الفلســطينية، مشــيرا إلى أن 
االدارة األميركية واســرائيل فشــلوا في تمرير 
صفقــة القرن، في محــاوالت لتطبيق الصفقة 
بشــكل تدريجي على ارض الواقــع والتي بدأت 
بإغــالق مكتب منظمــة التحرير في واشــنطن 
واعتراف واشــنطن بالقدس عاصمة إلسرائيل، 
ونقل سفارة أميركا الى القدس، وقطع التمويل 
األميركــي عــن وكالة غوث وتشــغيل الالجئين 

الفلســطينيين (األونروا)، واالســتمرار بالتوسع 
االستيطاني.

كمــت ودع وزير الخارجيــة والمغتربين، رئيس 
مكتب تمثيل جمهورية المكسيك سيرخيو سييرا 
بيرنال، لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية لدى دولة 

فلسطين.
وأثنى المالكي على الجهود التي بذلها الســفير 
بيرنال في سبيل تطوير وتعزيز العالقات الثنائية 
بين البلدين، مؤكدا أهمية وضرورة تعزيز هذه 

العالقات في مختلف المجاالت.
وشــكر الســفير بيرنال طاقــم وزارة الخارجية 
والمغتربيــن لما لمســه مــن تعاون ومســاعدة 
صبــت في نجــاح مهامه وإنجازهــا على الوجه 
األكمل، متمنيا التقدم واالزدهار والسالم لدولة 

فلسطين.

قبضت على مشتبه به بابتزاز فتاة ببيت لحم

الشرطة: سطو مسلح على محطة 
محروقات وسرقة عيادة صحية في الخليل

محافظــات- الحيــاة الجديدة- قــال المتحدث 
باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في بيان: 
إن الشــرطة باشــرت التحقيق والتحري في 
عملية سطو مسلح وقعت أمس، على محطة 
محروقات في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل 

تم خاللها سرقة 6 آالف شيقل.
والقت الشرطة أمس، على متهم من محافظة 
الخليل بتهمــة ابتزاز وتهديد فتاة عبر موقع 

التواصل االجتماعي فيسبوك.
وذكــر بيــان للشــرطة أن شــرطة محافظة 
بيــت لحــم تمكنت مــن القــاء القبض على 
شخص من ســكان محافظة الخليل مشتبه 
بــه بابتــزاز فتاة مــن خالل موقــع التواصل 
االجتماعي فيس بوك، وتهديدها بنشر صور 
لها وفيديوهات إن لم تقم بدفع مبلغ 60 ألف 
شيقل وذلك بعد استدراجه إلى إحدى مناطق 

محافظة بيت لحم بالتعاون مع ذوي الفتاة.
وأضاف البيان ان شرطة المباحث العامة من 
خــالل وحدة الجرائــم االلكترونيــة أحضرت 
المشــتبه بــه وبســماع أقواله أفــاد بقيامه 
بابتزاز وتهديد المشــتكية، وعدم نشر صور 

وفيديوهات لها مقابل دفع مبلغ من المال.
وأكد البيان إحالة المش ــتبه به للنيابة العامة 
الستكمال اإلجراءات القانونية بحقه اصوال.

ووفــرت شــرطة محافظــة قلقيليــة، أمس، 
احتياجات مدرسية ألبناء مطلوب للعدالة كانت 

قد توجهت للقبض عليه.
وقال الناطق اإلعالمي باسم الشرطة العقيد 
لــؤي ارزيقات، في بيان: إن قوة من شــرطة 
المحافظة توجهت للقبض على مطلوب من 
إحــدى القرى صادر بحقــه مذكرات قضائية 
لعــدم دفع ديــن، بناء على معلومــات وردت 
للشرطة القضائية بوجوده داخل منزله، لتجد 
أن أبناءه لم يتمكنوا من االلتحاق بمدارسهم 
لعدم تمكن والدهــم من توفير احتياجاتهم 
المدرســية من مالبس وحقائب وقرطاسية، 

وأن العائلة تعاني أوضاعا مادية صعبة.
وأضــاف ارزيقــات أنــه بتعليمات مــن مدير 
شــرطة المحافظة، وفرت الشرطة لألطفال 
كل مــا يحتاجونــه وأرســلتهم لمدارســهم، 
وتواصلت مع المجلس القروي لمتابعة حالة 

األسرة .
وبيــن أن ذلك يأتــي تنفيــذا لتعليمات مدير 
عام الشــرطة اللواء حازم عطا اهللا بضرورة 
الحفاظ على كرامة المواطن ومراعاة الظروف 
الخاصــة عنــد تنفيــذ القانــون، والسياســة 
المجتمعية التي تنتهجها الشرطة خالل تنفيذ 

واجباتها الشرطية.

«االستشاري العربي» و «العمل الصحي» يوقعان اتفاقية تعاون
رام اهللا- الحياة الجديدة- وقعت مؤسسة لجان 
العمل الصحــي/ مركز دنيا المركز التخصصي 
ألورام النساء والمستشفى االستشاري العربي 
اتفاقيــة تعاون تتنــاول العمل المشــترك بين 
الطرفيــن فــي عدة مجــاالت وأهمهــا العوامل 
الوراثية التي تسبب سرطان الثدي والمبايض.  
ويتضمن التفاهم على عمل الفحوصات الجينية 
للنساء المصابات بسرطان الثدي للتعرف على 
مــا إذا كانــت المــرأة مصابة نتيجــة للتغيرات 
االستشــاري  المستشــفى  وســيقوم  الجينيــة 
العربــي بالفحص الجيني للنســاء اللواتي يتم 
تشخيصهن بالسرطان من قبل مركز دنيا مجاناً 

ولعائالتهن بشكل مخفض.
حــول  استشــارية  ورش  تنفيــذ  ســيتم  كمــا 
الموضــوع في مركــز دنيا لمريضات ســرطان 
الثدي والمبايض بشــكل دوري وتحويل النساء 
اللواتي يحتجن لعمل فحوصات تشخيصية غير 
متوفــرة في المستشــفى االستشــاري العربي 
لمركــز دنيــا أو إذا مــا كــن يحتجــن للخدمــات 
العالجيــة التكميلية كالعــالج الطبيعي والدعم 
النفسي، وبموجب االتفاق سيعمل المستشفى 
االستشــاري العربي على تدريب ممرضات من 
مشــفى الدكتور أحمد المسلماني التابع للجان 

العمل الصحي في قسم العمليات.


