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"القدس المفتوحة" تعقد اجتماعين 
تحضيريين حول مشروع تعليم اإلنجليزية

رام الل���ه - "األي���ام": عق���دت جامعة الق���دس المفتوحة، أمس، اجتماع���ًا مع جامعة 
االس���تقالل، وآخر م���ع معهد "بيتمان" للتدريب، لمناقش���ة تحضيرات إطالق مش���روع 
"إراسموس+"، الممّول من االتحاد األوروبي، تحت عنوان: "تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة 

أجنبية في مؤسسات التعليم العالي".
وحضر االجتماعين نائب رئيس "القدس المفتوحة" للشؤون األكاديمية سمير النجدي، 
والقائم بأعمال مركز التعليم المس����تمر وخدمة المجتمع محمد فحل، ومنسقات المشاريع 
بالمركز: بيان الشوبكي، ورندة عبد الحي، ومجد سمحان وعايدة بكير منسقة المشروع، ومن 
العالقات العامة والدولية واإلعالم قصي حامد، وأيهم أبو غوش، من "االس����تقالل"؛ حس����ام 
القدومي عميد كلية العلوم اإلنسانية، وخالد مسعود رئيس قسم اللغة اإلنجليزية/ كلية 
العلوم اإلنس����انية، ونوال الشيخ منسقة المش����روع ومحاِضرة في كلية العلوم اإلنسانية، 
وفايز عبد الحفيظ مدير مشاريع ومحاضر كلية العلوم اإلنسانية، ودجانة عيشة من دائرة 
اإلعالم، ومحمد أبو عبيد من دائرة الحاسوب، وعن "بيتمان" نصري البرغوثي مدير المعهد، 

وتهاني صبيحات مديرة قسم التعليم والتدريب.
وذكرت "القدس المفتوحة" أنها فازت كقائد للمش���روع الذي يتكون من فريق عمل، 
يض���م خبراء يعملون في مركز التعليم المس���تمر وخدمة المجتم���ع وكلية اآلداب في 
"القدس المفتوحة"، وشركاء من جامعات أوروبية هي: مؤسسة أنظمة التعلم العالمية 
ف���ي إيرلندا، وجامعة "وولفر هابتون" في إنجلترا، وجامعة األناضول في تركيا، وجامعة 
"كيمنتس" للتكنولوجيا في ألمانيا، إضافة إلى الجامعات الفلس���طينية: االس���تقالل، 

وفلسطين التقنية "خضوري"، وفلسطين األهلية، ومعهد "بيتمان".

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2018/9/17
الرقم: 2018/954

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم  2018/954

إل���ى المحكوم عليه/ منجد محمد مصطفى قيس���ي/ الخليل/ المنطق���ة الصناعية/ مجهول محل 
اإلقامة حاليًا.

نعلمك ان المحكوم لها: ش���ركة أعالي البحار للتجارة الدورية والمفوض بالتوقيع عنها عبد العزيز 
رضوان محمد ابوسنينة/ وكيلها المحامي: داود الوعري.

قد حضر/ ت إلى دائرتنا وطرح/ ت لتنفيذ ش���يكات عدد 8 بقيمة 47600 شيقل حالة ومستحقة 
األداء إضافة إلى 486 شيقل رسوم تنفيذ.

لذا يتوجب عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أس���بوعين من نشر 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
عصمت صوالحة

 دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2018/9817
التاريخ: 2018/12/9

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة انا س���ارة ماجد عبد 
الهادي أبو الحس���ن بصفتي وكيال عن راس���م رات���ب عبد الله عزوق���ة بموجب الدورية 

442/2018/12903 عدل جنين بتاريخ 2018/12/2
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على أراضي جنين حوض رقم 20062 قطعة رقم 2
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة 
أيام من تاريخ نش���ر ه���ذا اإلعالن وبخالف ذك يتم الس���ير بالمعاملة حس���ب األصول 

والقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

دائرة األراضي مكتب جنين

 دولة فلسطين
سلطة األراضي

 2018/9809
2018/12/9

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن الطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة فيصل محمد غازي إبراهيم جرادات من 
بلدة اليامون بموجب الوكالة العامة رقم 2018/906248 الصادرة عن مفوضية فلسطين 

العامة كندا بتاريخ 3/أكتوبر/2018
وذلك لتقديم معاملة بي���ع رقم 9809/ج/2018 على قطعة األرض رقم 142 من الحوض 

20 اليامون.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عش���رة 
أيام من تاريخ النش���ر، وإاّل س���يتم الس���ير في إجراءات المعاملة حس���ب األصول ووفقًا 

للقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة  اسم الموكل )المالك(

فيصل محمد غازي إبراهيم جرادات  ناظم أمين سليمان حسني
عدد الحصص المباعة: كاماًل

دائرة تسجيل أراضي جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 9804/ج/2018
التاريخ: 2018/12/9

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد اي���اد عبد محمد عليات 
الوكيل عن: عصام ومصطفى وحس���ن ومنذر وفاطمة وش���هناز وعائش���ة وخولة وتغريد 
أبناء احمد مصطفى المحاميد وش���هرزاد صدقي عب���د الله محمود نصفت ومحمود واحمد 
وف���اروق وعبد الرؤوف وميس���ر وآمنة ونوال أبن���اء محمد احمد المحامي���د بموجب العامة 
306/2004/7179 ع���دل جنين 2004/8/12 المعطوفة على العامة 305/2004/4707 عدل 
جني���ن 2004/6/5 والعام���ة 305/2004/6097 عدل جني���ن 2004/157 اصرح ببيع كامل 
حص���ص موكليني في القطعة أعاله ما ع���دا البائعة تغريد حيث أص���رح ببيع 35م2 من 
حصصها في القطعة أعاله، حيث تقس���م الحصص بين المش���ترين لكل من فتحي عبد 
اللطي���ف ومحمود دهش وبهجت صدقي وفوزي ش���اهر وراج���ح محمد 400م2 لكل واحد 

منهم وجهاد خالد محمد باقي الحصص
الصادرة من كاتب عدل جنين 

وذلك بمعاملة بيع على أراضي دير أبو ضعيف حوض رقم 11 قطعة رقم 15
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 الوكيلاسم الموكل )المالك(

عصام ومصطفى وحس���ن ومنذر وفاطمة وشهناز وعائشة 
وخولة وتغري���د أبناء احمد مصطفى المحاميد وش���هرزاد 
صدقي عبد الل���ه محمود نصفت ومحم���ود واحمد وفاروق 
وعبد الرؤوف وميسر وآمنة ونوال أبناء محمد احمد المحاميد

اياد عبد محمد عليات

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 9796/ج/2018
التاريخ: 2018/12/9

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد بهاء عبد الله لطفي عواد 
الوكيل عن: "ش���عبان ضرار" توفيق سليم العبد الله وجهاد توفيق سليم حمارشة بموجب 
الدورية 440/2018/8234 عدل جنين 2018/8/7 المعطوفة على الخاصة 440/2018/8164 
عدل جنين والدورية رقم 440/2018/8645 عدل جنين 2018/8/15 المعطوفة على الخاصة 

سجل 1929 ص2018/72 س ف عمان
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على أراضي عرابة حوض رقم 11 قطعة رقم 42
فم���ن له اعتراض عل���ى ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة 
أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذك يتم السير بالمعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

"ش���عبان ضرار" توفيق س���ليم العبد الله 
وجهاد توفيق سليم حمارشة

بهاء عبد الله لطفي عواد

دائرة األراضي مكتب جنين

 دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 9793/ج/2018
التاريخ: 2018/12/9

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد محمد رجا حسين غباري 
الوكيل عن: خيرية عبد الله س���ليم حمارش���ة ونجاح توفيق س���ليم الحمارشة وعبد الله 
واحمد وتوفيق وربا ونداء وهديل أبناء خالد توفيق الحمارش���ة وجهاد وميس���ر وفتحية 
وفريال ونهاية ورنا وفاتن أبناء مروح انيس إبراهيم وس���الم ومسامر وشادن ورندة ولولو 
وهالة أبناء مصلح نايف مصطفى وبسام وبسمة أبناء عوني محمد حمارشة وجميلة عبد 
الله سليم حمارش���ة ونافزة محمد فياض إبراهيم وريما ودينا ولبنا وسهيل وامجد أبناء 
"محمد غال���ب" مروح إبراهيم بموجب الخاصة 437/2018/1794 عدل جنين 2018/2/18 
المعطوفة على الخاصة س���جل 1855 ص 2018/22 س ف عمان 2018/1/30 المعطوفة 
عل���ى العام���ة 934/ص2010/119 س ف عم���ان 2010/1/27 والمعطوف���ة على العامة 
س���جل 927 ص2010/91 س ف عمان 2010/1/6 والخاصة س���جل 1855ص2018/36  
س ف عم���ان 2018/1/30 والمعطوف���ة على العامة س���جل 1813 ص 2017/54 س ف 
عمان والخاصة س���جل 1855 ص2018/23 س ف عمان والمعطوفة على العامة س���جل 
719ص2007/67 س ف عم���ان والعامة س���جل 715 ص2007/73 س ف عمان والعامة 
سجل 665 ص2007/104 س ف عمان المعطوفة على العامة سجل 1773 ص2017/30 
س ف عمان والمعطوف���ة على العامة رقم 10304/2003/299 عدل جنين 2003/12/24 
والعام���ة 330/2005/4670 ع���دل جنين والعامة س���جل 727ص2008/96 س ف عمان 
والعامة س���جل 664 ص2007/58 س ف عمان والخاصة سجل 1859 ص2018/104 س 
ف عمان والخاصة س���جل 1859 ص2018/30 س ف عمان والعامة رقم 5 – م و ع/2018 
الصادرة عن س ف الرياض والخاصة سجل 1856 ص2018/31 س ف عمان اصرح ببيع 

كامل حصص موكليني في القطعة أعاله
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على أراضي عرابة حوض رقم 11 قطعة رقم 42
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة 
أيام من تاريخ نش���ر ه���ذا اإلعالن وبخالف ذك يتم الس���ير بالمعاملة حس���ب األصول 

والقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ جنين

محمد عبد الله يوسف عمران
جنين صير الحارة الغربية بجانب معصرة الزيتون القديمة

نعلمكم انه بتاريخ 2018/6/12 قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2018/6721
والمكونة فيما بين

المحكوم له/م: 1. شركة الهايل الخطيب للمقاوالت الزراعية/ جنين.
المحكوم عليه/م: 1. محمد عبد الله يوسف عمران/ جنين.

إش���عارك أنه يجب عليك أن تقوم في ظرف أسبوعين من تاريخ تبلغك بدفع مبلغ 3000 شيكل 
والرس���وم، قيمة شيك عدد 1 لصالح المنفذ ش���ركة الهايل الخطيب للمقاوالت الزراعية وكيله 
األستاذ صالح الدين سالمة، لبيان ردك او اعتراضك عليه، وبخالف ذلك ستضطر دائرة التنفيذ 

لمباشرة اإلجراءات التنفيذية بحقك.
مع االحترام

مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ جنين

محمود علي عودة نزال
جنين قباطية الشارع الرئيسي بجانب المحكمة الشرعية

نعلمكم انه بتاريخ 2018/6/12 قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2018/6496
والمكونة فيما بين

المحكوم له/م: 1. شركة الهايل الخطيب للمقاوالت الزراعية/ جنين.
المحكوم عليه/م: 1. محمود علي عودة نزال/ جنين.

إش���عارك أنه يجب عليك أن تقوم في ظرف أسبوعين من تاريخ تبلغك بدفع مبلغ 15000 شيكل 
والرس���وم، قيمة كمبيالة عدد 1 لصالح المنفذ ش���ركة الهايل الخطيب للمقاوالت الزراعية وكيله 
األس���تاذ صالح الدين سالمة، لبيان ردك او اعتراضك عليه، وبخالف ذلك ستضطر دائرة التنفيذ 

لمباشرة اإلجراءات التنفيذية بحقك.
مع االحترام

مأمور التنفيذ

 دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس

رقم الملف : 5437/ج/2018
التاريخ:  2018/12/9

إعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي نابلس السيد فتحي حسام فتحي جوابرة وذلك 

بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 1778/2018/11320 تاريخ 2018/8/2
الصادرة من كاتب عدل نابلس

وذلك بمعاملة بيع على أراضي عصيرة الشمالية حوض رقم 6 قطعة رقم 23
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(  

فتحي حسام فتحي جوابرة فاطمة عبد الغني عباس جوابرة 
دائرة األراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 5403/ج/2018
التاريخ: 2018/12/9

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد/ موفق برهان جميل أبو 
غزالة وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 296/2018/1721 عدل نابلس 

بتاريخ 2018/1/8
بمعاملة بيع القطعة 79 من الحوض 2 من أراضي بيت وزن.

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة التس���جيل خالل فترة خمسة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
الوكيل   اسم الموكل )المالك(  

موفق برهان جميل أبو غزالة حسام راضي سعيد حمامي  
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2018/10/9
الرقم: 2018/4978

إعالن تبليغ بالنشر
 صادر عن دائرة تنفيذ رام الله

في الملف التنفيذي رقم  2018/4978
إلى المحك���وم عليه/ عليها: نيفين فؤاد مطير/ القدس/ الرام/ وس���ط البلد/ مجهول محل اإلقامة 

حاليًا.
نعلمك أن المحكوم لها: شركة اورينت للتجارة والتسويق/ وكيلها المحامي فدوى الوعري.

قد حضر/ت إلى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ شيك بقيمة 3000 شيقل باإلضافة إلى مبلغ 40 شيقل 
بدل رسوم تنفيذ حالة ومستحقة األداء إضافة إلى الرسوم والمصاريف.

لذا يتوجب عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أس���بوعين من نشر 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
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ جنين

صالح خلف احمد بني عودة
طوباس طمون حارة البطة

نعلمكم انه بتاريخ 2018/6/12 قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2018/4873
والمكونة فيما بين

المحكوم له/م: 1. شركة الهايل الخطيب للمقاوالت الزراعية/ جنين.
المحكوم عليه/م: 1. صالح خلف احمد بني عودة/ طوباس 2. سعيد شفيق حافظ البطران/ جنين.

إش���عارك أنه يجب عليك أن تقوم في ظرف أس���بوعين من تاريخ تبلغك بدفع مبلغ 3500 شيقل 
والرس���وم، قيمة ش���يك عدد 1 لصالح المنفذ ش���ركة الهايل الخطيب للمقاوالت الزراعية وكيله 
األس���تاذ صالح الدين سالمة، لبيان ردك أو اعتراضك عليه، وبخالف ذلك ستضطر دائرة التنفيذ 

لمباشرة اإلجراءات التنفيذية بحقك.
مع االحترام

مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية 

محكمة بداية قلقيلية
التاريخ: 2018/12/9
الرقم: 2018/3949

تبليغ اخطار تنفيذي بواسطة النشر في إحدى الصحف المحلية
إلى المحكوم عليه: علي حرب محمود جدع � قلقيلية � كفر سابا � ويقيم خارج البالد حاليًا.

أعلم���ك أن المحكوم ل���ه محمد رضوان محمود عامر � قلقيلية قد ط���رح للتنفيذ لدى دائرة تنفيذ 
قلقيلية شيك عدد واحد )1( مستحق األداء ويحمل توقيعك بواقع ثالثة آالف وخمسمائة شيقل 
إسرائيلي )3500( باإلضافة إلى الرسوم والمصاريف، وقد سجلت لدى دائرة تنفيذ قلقيلية تحت 
الرق���م 2018/3949، لذا فإن���ه ينبغي عليك أو من تنيب مراجعة دائرة تنفيذ قلقيلية لتس���وية 
دينك، أو إلبداء اعتراضك خالل أس���بوعين من تاريخ تبلغك هذا اإلش���عار، وإاّل سيصار إلى اتخاذ 

اإلجراءات التنفيذية بحقك حسب األصول والقانون.
تحريرًا في 2018/12/9

مأمور تنفيذ قلقيلية

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية طولكرم
الرقم: 2018/2625
التاريخ: 2018/12/4

ورقة إخبار بالنشر
صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم

إل���ى المحكوم عليه: عثم���ان فاروق عثمان منصوري من مخيم طولكرم، وس���ط المخيم، ومجهول 
محل اإلقامة حاليًا.

عماًل بقرار س���عادة قاض���ي التنفيذ بتاري���خ 2018/12/4 في القضي���ة التنفيذية: 2018/2625 
والتي موضوعها ش���يكات عدد 2 بقيمة 21725 ش���يكل شاملة للرس���وم والمصاريف، فقد تقرر 
إعالمك حيث أنه وعماًل بالمادة 10 من قانون التنفيذ فقد تقرر إعالمك أنه عليك حضور جلس���ة 
2019/2/12 الس���اعة التاسعة صباحا امام قاضي تنفيذ طولكرم والمقامة عليك من قبل المحكوم 
ل���ه عاصم حامد محمد عبد القادر من طولكرم، قرب س���ينما الفري���د، واذا لم تقم بتنفيذ مضمون 

القرار أو لم تقم بالمراجعة فتضطر دائرة التنفيذ إلى مباشرة اإلجراءات القانونية بحقك.
تحريرًا في 2018/12/4

مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية

دائرة تنفيذ طوباس
التاريخ: 2018/12/4
الرقم: 2018/1173

ورقة إخبار تنفيذي صادر
عن دائرة تنفيذ طوباس في القضية التنفيذية رقم 2018/1173

إل���ى المحكوم عليه: ربيع ناجح راجح أبو حس���ن من جنين/ اليامون/ وس���ط البلد/ ومجهول محل 
اإلقامة حاليًا.

أخبرك بأن الدائن جهاد احمد محمد مس���عود من أريحا/ الجفتلك قد أبرز لهذه الدائرة ش���يكات 
تحمل توقيعك ومس���تحقة األداء بمبلغ 20900 عش���رون ألف وتس���عمائة ش���يكل والرس���وم 
والمصاري���ف، لذلك عليك الحضور لهذه الدائرة خالل اس���بوعين م���ن تاريخ تبلغك هذا اإلخطار 
التنفيذي بواس���طة النش���ر لدفع قيمة الدين المذكور أو االطالع على الملف المتعلق بهذا الدين 
وبيان ردك او اعتراضك عليه وبخالف ذلك س���تقوم هذه الدائرة بالتنفيذ الجبري وتحصيل قيمة 

الدين مضافا اليها الرسوم والمصاريف وفقًا للقانون.
مأمور تنفيذ طوباس
محمد عابد

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2018/9/17
الرقم: 2018/946

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم  2018/946

إل���ى المحكوم عليه/ منجد محمد مصطفى قيس���ي/ الخليل/ المنطق���ة الصناعية/ مجهول محل 
اإلقامة حاليًا.

نعلمك ان المحكوم لها: شركة أعالي البحار للتجارة الدورية والمفوض بالتوقيع عنها عبد العزيز 
رضوان محمد ابوسنينة/ وكيلها المحامي: داود الوعري.

قد حضر/ ت إلى دائرتنا وطرح/ ت لتنفيذ ش���يك بقيمة 2500 ش���يقل، حالة ومس���تحقة األداء 
إضافة الى 35 شيقل رسوم تنفيذ.

لذا يتوجب عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أس���بوعين من نشر 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
عصمت صوالحة

يوم علمي في »النجاح« يؤكد أهمية التوافق
على قانون الحماية والسالمة الطبية

نابلس - "األيام": أكد مشاركون في ختام اليوم العلمي 
حول "األخطاء الطبية والقانون الناظم للمس���ؤولية"، الذي 
نظمته كلية القانون في جامع���ة النجاح الوطنية، أمس، 
أهمية وجود قانون الحماية والس���المة الطبية والصحية 
لحماية مقّدم الخدمة ومتلقي الخدمة والمؤسسة الطبية 

على حدٍّ سواء وعدم تأخير تنفيذه.
ودعوا إلص���دار اللوائح التنفيذية واألنش���طة الملحقة 
بقانون الحماية والس���المة الطبية والصحّية، وأيضًا وضع 
آلّية موح���دة وواضحة لتمويل صن���دوق تعويض ضحايا 
األخطاء الطّبية وتحديد اختصاصاته، وعدم وضع س���قف 
مالي مح���دد للتعريف عن الخطأ الطب���ي وترك الموضوع 

للقضاء الفلسطيني للبت فيه.
وأوص���وا بتوس���يع اللجن���ة المختصة باص���دار اللوائح 

واالنظمة التابعة للقانون لتشمل االكاديميين.
ويأتي هذا اليوم العلمي بحس���ب بيان صدر في ختامه، 

قبيل قرابة األسبوعين من بدء العمل بالقانون ونفاذه.
وفي كلمتها قالت مستش���ارة رئيس الوزراء ورئيس���ة 
اللجنة الوطنية لصياغة قانون الحماية والس���المة الطبية 
والصحية الدكتورة خيرية رصاص، إن رس���التنا ومهمتنا 
الي���وم واحدة وواضحة، هي حماية األطباء والمؤسس���ات 
الطبية، كما هي إعمال حقوق المواطنين في خدمة طبية 
آمن���ة وذات جودة على أس���اس التوازن ف���ي الحقوق بين 
متلق���ي ومقدمي الخدمة الطبية وبتعزيز الثقة بمنظومة 
صحية عصرية آمنة تشكل فيها مصلحة المواطن بوصلة 

العمل والضمير الذي يحكمنا.
واس���تعرض النائب العام الدكتور أحمد براك المراحل 
التي مر بها الق���رار بقانون وأهم البن���ود التي تضمنها 

والت���ي تضمن���ت ضواب���ط تحقق ت���وازن بي���ن المريض 
والطبيب والمؤسسة الطبية، مش���يرًا إلى قانون الحماية 
والس���المة الطبية والصحية الفلس���طيني قانون متطور 

بالمقارنة بالدول المجاورة ويراعي المعايير الدولية.
وش���دد نقيب األطباء الدكتور نظ���ام نجيب على رفض 
النقابة لقانون الحماية والسالمة الطبية والصحية واصفًا 
إياه بالقانون المبت���ور والناقص، مطالبًا بتجميد القانون، 

ومؤكدًا أن النقابة لديها العديد من المطالب.
وأك���د رئي���س الهيئة المس���تقلة لحق���وق المواطن 
الدكت���ور عم���ار الدوي���ك، أن صياغ���ة القان���ون تمت 
بمشاركة عدد كبير من الهيئات والنقابات ومن أهمها 
نقابة األطباء وأن المسودة األولى للقانون كانت تحقق 
الت���وازن بين الطبي���ب والمريض والمؤسس���ة الطبية، 
مش���يرًا في الوق���ت ذاته إل���ى أنه ورغم إج���راء بعض 
التعديالت على القانون إال ان الهيئة مازالت تش���جعه 
وتطالب بضرورة االلت���زام به نظرًا للحاجة الملحة لمثل 

هذا القانون لدى المجتمع.
وأشار القائم بأعمال رئيس جامعة النجاح الدكتور ماهر 
النتش���ة إلى أن هذا اليوم يتناول بالتحليل العلمي أهم 
المس���تجدات القانونية التي طرأت عل���ى قانون الحماية 
والسالمة الطبية والصحية، منوهًا إلى أن هذا اليوم يجمع 
كفاءات علمية قانونية وهيئات ش���اركت في صياغة هذا 

القانون ما يثري المحتوى العلمي لليوم.
وحضر اليوم الدراسي عدد كبير من ممثلي المؤسسات 
القانونية والحقوقي���ة ومختصون قانونيون وممثلون من 
مختلف مؤسس���ات القطاع العام والخ���اص باإلضافة إلى 

حشد من طلبة كلية القانون في الجامعة.

متحدثون في اليوم العلمي.

وافتتاح أسبوع التوعية الحقوقية وسبل التعامل مع ذوي اإلعاقة

يوم دراسي في الجامعة اإلسالمية 
يناقش تداعيات الواقع على المرأة

غزة - "األيام": نظم مركز دراس���ات المرأة بالجامعة اإلسالمية 
ف���ي غزة، بالتعاون مع مركز صحة المرأة - البريج، بالش���راكة مع 
جمعية العون الطبي للفلسطينيين، يومًا دراسيًا حول تداعيات 
الواقع الفلس���طيني على المرأة في قطاع غزة، وذلك بمناس���بة 

الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة.
وحضر اليوم الدراس���ي الدكتور عليان الحول���ي- نائب عميد 
كلية التربية، والدكتورة ختام الس���حار- مديرة مركز دراس���ات 
المرأة، رئيس���ة اللجنة التحضيرية لليوم الدراس���ي، واألستاذة 
فري���ال ثاب���ت- مديرة مركز صح���ة المرأة - البري���ج، ولفيف من 
المهتمين والمعنيين، وأعضاء م���ن هيئة التدريس والطالبات 

بكلية التربية.
وأوضح د. الحولي أن اليوم الدراسي يهدف إلى زيادة التوعية 
بقضاي���ا الم���رأة والعنف الموجه لها، مش���يرًا إل���ى التحديات 
الجسام التي تواجه المرأة والتي تستنزف حياتها، ومن أبرزها 
االحت���الل والعدوان والحص���ار وتبعاته من ألم وقهر وتش���ريد 

واجهته باألمس وما زالت تواجهه اليوم من المحتل.
بدوره���ا، قالت د. الس���حار: إن هذا اليوم يأت���ي ضمن الحملة 
العالمي���ة لمناهض���ة العنف ضد الم���رأة الذي يعق���ده مركز 
دراس���ات المرأة التابع لكلية التربية الذي تم إنشاؤه عام 2018 
بتمويل من مشروع تعزيز قدرات مؤسسات التعليم العالي في 

مجال المرأة والمساواة.
من جانبها، أش���ارت ثابت إلى حملة ال� 16 يومًا لمناصرة المرأة 

التي بدأت في 25 تش���رين الثاني وهو اليوم العالمي لمناهضة 
العنف ضد المرأة في كل أرجاء العالم وتنتهي هذه الحملة في 

10 كانون األول وهو اليوم العالمي لحقوق اإلنسان. 
وشمل اليوم الدراسي جلس���تين علميتين تطرق المتحدثون 
فيهما إلى عدة مواضيع منها الواقع النفس���ي للمرأة في قطاع 
غزة، والتداعي���ات االجتماعية للحصار على المرأة"، وواقع المرأة 
وف���ق منظومة القواني���ن المطبقة على األراضي الفلس���طينية، 

والسياق االجتماعي واالقتصادي للمرأة في فلسطين.
من جهة ثاني���ة، افتتح مركز خدمات اإلعاق���ة بعمادة خدمة 
المجتمع والتعليم المس���تمر ونادي الخدمة االجتماعية بكلية 
اآلداب بالجامع���ة اإلس���المية بغ���زة فعاليات أس���بوع التوعية 
الحقوقي���ة وس���بل التعامل م���ع األش���خاص ذوي اإلعاقة وذلك 
ضمن فعاليات يوم المعاق العالمي، ويهدف األس���بوع إلى نشر 
التوعية الحقوقية بحقوق ذوي اإلعاقة وسبل التعامل والتعاون 

مع األشخاص ذوي اإلعاقة داخل الجامعة.
وحض���ر الفعاليات الدكتور رائد صالح���ة- عميد كلية اآلداب، 
والدكت���ور أمي���ن ش���بير- رئيس قس���م الخدم���ة االجتماعية، 
والدكت���ور أمجد المفت���ي- عضو هيئة تدريس بقس���م الخدمة 
االجتماعية، وبهاء سرحان- منسق مركز خدمات اإلعاقة، ونسمة 
الغولة- منسقة األنش���طة الطالبية وقسم الطالبات في المركز، 
واألستاذ طالل عودة- استشاري مجتمع شامل ومتاح للجميع في 

جمعية النصيرات لتأهيل ذوي اإلعاقة.

السفير حازم شبات يقدم 
أوراق اعتماده للرئيس الكيني

نيروبي - وفا: قّدم السفير حازم 
للرئيس  اعتم���اده  أوراق  ش���بات 
س���فيرًا  كينياتا،  أوهورو  الكيني 
فلس���طين  لدولة  الع���ادة  ف���وق 
ل���دى جمهوري���ة كينيا،  ومقيمًا 
خ���الل مراس���م اعتماد الس���فراء 
ف���ي  الرئاس���ة  بقص���ر  الج���دد 

العاصمة نيروبي.
الخارجي����ة  وزارة  ونوه����ت 
والمغتربي����ن إلى أن ه����ذا االعتماد 
يكتسب أهمية خاصة، نظرًا لعودة 
دولة فلس����طين للعاصم����ة نيروبي 
عبر س����فير مقي����م بعد غي����اب دام 
أكث����ر م����ن ثالثة عقود، م����ا يعكس 
ح����رص القيادة على توس����يع رقعة 
الحراك الدبلوماس����ي الفلس����طيني 
المباش����ر مع العواصم، بما يعزز من 
مع  وتواصله  الفلس����طيني  الحضور 

المستويين الرس����مي والشعبي بما 
يخدم قضيتنا.


