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إخطار نهائي قبل اتخاذ اإلجراءات القضائية1/21 د
رام اهلل 20   \ 1  \2019

بدون المسـاس بالحقوق
المخط��ر: حس��نين محم��د عايش ل��دادوة  / رام اهلل وكيل��ه المحامي صامد بياتنة / عم��ارة المعراج / 

الطابق الخامس / مكتب 405
المخطر إليه : عبير خليل محمد مسلط / رام اهلل / كوبر / وسط البلد / بعد الدوار على الشمال / بجانب 

منزل عماد ياسين / حامل هوية رقم )860147339( .
موضوع اإلخطار: المطالبة بقيمة شيك بدون رصيد مقداره الفان شيكل )2000( شيكل .

حيثيات اإلخطار
بموجب الش��يك الممنوح إلى موكلي وبموجب وكالتي عنه إلى فإنني أتوجه إليكم بهذا اإلخطار قبل 

اتخاذ اإلجراءات القانونية: 
حيث أنك قمت بتحرير وتوقيع شيكات بدون رصيد ألمر المخطر على النحو التالي:

رقم الشيك
30000011

                         

قيمة الشيك
2000 شيكل

       

تاريخ االستحقاق
   10/11/2018

       

البنك المسحوب عليه
بنك فلسطين 
       

لدى عرض الشيك على البنك المسحوب عليه عاد بدون صرف لعدم وجود رصيد قائم للدفع و/أو لعدم 
كفاية الرصيد و/أو إلغالق الحساب.

وحي��ث أن المخط��ر قد طالب مرارًا وتكرارًا بدفع قيمة الش��يك إال انه��ا تمنعت عن الدفع دون وجه حق 
أو مسوغ قانوني.

وحيث أن فعلتها يش��كل جرم إصدار ش��يك بدون رصيد خالفًا ألحكام المادة 421 من قانون العقوبات 
رقم )16( لسنة 1960 والتي تعاقب بالحبس.

لذلك كله نخطرك بدفع قيمة الش��يك البالغ )2000 ش��يكل( خالل عش��رة أيام من تاريخ تبلغكم هذا 
اإلخطار.

بخالف ذلك س��نضطر إلى اتخاذ أش��د اإلجراءات القانونية والقضائية التي تكفل حقوق موكلي األمر 
الذي يعرضك لعقوبة الحبس وإلزامكم بدفع قيمة الشيكات البالغه سبعة االف شيكل )2000( شيكل 
والفائدة القانونية من تاريخ االس��تحقاق وحتى السداد التام وإلزامكم بالرسوم والمصاريف وأنت بال 

شك في غنى عن هذه اإلجراءات، آملين عدم التخلف…
تحريرا في الموافق :     2019/1/20 .

   دولــة فلسطيــن1/21 دالمحامي/ صامد بياتنة
ديوان قاضي القضاة

محكمة رام اهلل الشرعية الشرقية
سلواد - الرقم: 24/1

مذكرة تبليغ زوجة صادرة عن محكمة رام اهلل الشرعية 
الشرقية / سلواد

الى المدعوة : سوزان عبد اللطيف محمد صالح من أبو فالح و سكان البرازيل .
أبلغ��ك أن زوج��ك الداخ��ل بك بصحيح العقد الش��رعي س��فيان عصفور محمد صالح م��ن ابو فالح و 
س��كانها يرغب بالزواج من زوجة مس��لمة ثانية و عليه جرى تبليغك ذلك حس��ب األصول تحريرا في 

2019/1/21 م .

قاضي رام اهلل الشرقية الشرعي 

تنويه
ف��ي اع��الن تبليغ بالنش��ر صادر عن دائ��رة تنفيذ رام اهلل للمحكوم لهما أنطون نقوال س��خلة وس��مير 
عفيف سخلة والمتعلق بقطعة االرض رقم 43 من الحوض رقم 19 حي قدورة رقم 17 والمنشور يوم 
االثنين 2019/1/21 ورد س��هوا رقم الملف التنفي��ذي 2018/3545 والصحيح هو الملف التنفيذي رقم 

2018/3546 لذا اقتضى التنويه. 

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

1/21 د
محكمة صلح رام اهلل

الرقم: 2018/1433 مدني

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر  صادرة عن محكمة صلح 
رام اهلل في الدعوى المدنية رقم 2018/1433 

الى المدعى عليه: فايز ابراهيم محمد جودة ومجهول محل االقامة. 
يقتض��ي حض��ورك الى محكمة صل��ح رام اهلل يوم 2019/3/14 الس��اعة التاس��عة صباحا للنظر في 
الدعوى المدنية رقم 2018/1433 التي اقامها عليك المدعي احمد محمود عبد العزيز جودة - رام اهلل 
بواس��طة وكيله المحامي س��المة هلسة - رام اهلل بدعوى وموضوعها المطالبة بمبلغ 10500 شيكل 

وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي: 
المدعي: احمد محمود عبد العزيز جودة - رام اهلل 

حامل هوية رقم )410061196( 
وكالؤه المحامون سالمة هلسة و/أو يزيد دوابشة و/أو شيرين ادريس مجتمعين و/أو منفردين 

المدعى عليه: فايز ابراهيم محمد جودة 
عنوانه للتبليغ: غزة رفح 

موض��وع الدعوى: مطالبة مالية بقيمة )10500( عش��رة االف وخمس��مائة دوالر امريكي اي ما يعادل 
)7434( بالدينار االردني سبعة االف واربعمائة واربع وثالثون دينار اردني. 

الئحة الدعوى 
اوال: المدعى عليه مدين للمدعي بمبلغ عشرة االف وخمسمائة دوالر امريكي من اصل مبلغ المديونية 
االجمالي والبالغ خمسة عشر االف دوالر امريكي الذي اقرضه المدعي للمدعى عليه بحسن نية على 

سبيل الدين. 
ثانيا: ترصد في ذمة المدعى عليه لصالح المدعي مبلغ عشرة االف وخمسمائة دوالر امريكي بعد ان 

قام بتسديد ما قيمته اربعة االف وخمسمائة دوالر امريكي. 
ثالثا: طالب المدعي المدعى عليه عدة مرات بضرورة تسديد ما تراكم في ذمته اال انه تمنع عن الدفع 

دون مسوغ قانوني. 
الصالحية: لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر والبت في هذه الدعوى لقيمتها ومكان اقامة المدعى عليه. 
الطلب: يلتمس المدعي من محكمتكم الموقرة تبليغ المدعى عليه نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها، 
ودعوته للمحاكمة، وغب االثبات الحكم على المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به وقيمته عشرة االف 

وخمسمائة دوالر امريكي باالضافة لتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. 
ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى. 

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر باحدى الصحف 
المحلية عمال بالمادة )62( من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001. 

واذا لم تحضر أو ترسل وكيال عنك سوف يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون. 

هيام الشيخ قاسم / رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهلل 

   دولــة فلسطيــن1/21 د
ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية
محكمة الرام الشرعية

اعالن تبليغ حكم غيابي صادر عن محكمة الرام الشرعية 
في الدعوى اساس 2018/142 

الى المدعى عليه: محمد سليمان سالم ابو خديجة من عزون عتمة يحمل هوية رقم )401754445( 
أبلغك أنه قد صدر الحكم في الدعوى أساس 2018/142 بتاريخ 2019/1/20م والتي موضوعها التفريق 
للنزاع والش��قاق والمقامة عليك من قبل المدعية هناء يوس��ف حسين شاهين المعروفة بالهوية ابو 
خديجة حاملة هوية رقم )800294035( فقد حكمت بتصديق قرار الحكمين المتضمن التفريق بينك 
وبين المدعية هناء المذكورة بطلقة اولى بائنة بينونة صغرى للنزاع والشقاق المستحكم بينكما وفق 
نس��بة االس��اءة منك 90 ٪ ونسبة االساءة من الزوجة هناء المذكورة 10 ٪ وحكمت للمدعية المذكورة 
بمبلغ وقدره اربعة االف ومئتا دينار اردني وفق نسبة االساءة المذكور وامرتك دفع ذلك للمدعية اعتبارا 
من تاريخه ادناه وان على المدعية العدة الش��رعية اعتبارا من تاريخه ادناه وانها ال تحل لك اال بعقد 
ومهر جديدين ما لم تكن مسبوقة منك بطلقتين وضمنت الطرفين المتداعيين كل واحد حسب نسبة 
االساءة منه الرسوم والمصاريف القانونية حكما غيابيا قابال لالعتراض واالستئناف وتابعا له موقوف 
النفاذ على تصديقه من قبل محكمة االس��تئناف الش��رعية افهم ذلك علنا حسب االصول تحريرا في 

14 جمادى االولى لعام 1440هجري وفق 2019/1/20م. 
وعليه فقد جرى تبليغك ذلك حسب األصول. 

قاضي محكمة الرام الشرعية 
بسام يوسف عبد اهلل الشرش 

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة التربية والتعليم العالي - مديرية التربية 

والتعليم العالي / لمحافظة رام اهلل والبيرة 

اعالن 
مناقصة استئجار وسائل نقل طلبة لمدة )90( يوم 

تود مديرية التربية والتعليم العالي لمحافظة رام اهلل والبيرة االعالن عن 
مناقصة لنقل الطلبة من تجمع )بيت عور الفوقا والطيرة( خالل الفصل 
الثاني للعام الدراسي 2018 - 2019، على الراغبين التقدم لهذه المناقصة 

وفق الشروط التالية: 
* االسعار بالشيقل وتشمل ضريبة القيمة المضافة. 

* يج��ب على الفائز تقديم كفالة بنكية حس��ن تنفيذ م��ا قيمته )5000( 
شيقل صادرة عن احدى المؤسسات المالية )البنوك( العاملة في فلسطين. 

* يجب تقديم فاتورة مشتغل مرخص. 
* يجب تقديم خصم مصدر س��اري المفعول م��ن ضريبة الدخل للمبالغ 

التي تزيد عن )2500( شيقل. 
* يجب تقديم رخصة مهن س��ارية المفع��ول من ضريبة االمالك وبراءة 

ذمة تفيد بخلو طرفه من رخص المهن )للشركات فقط(. 
* في حال مشاركة افراد فيجب عليهم تقديم فاتورة صفقة لمرة واحدة 

فقط. 
* تحس��ب اي��ام العمل من )االح��د حتى الخميس( باس��تثناء ايام العطل، 
باالضافة الى االيام التي يتم االعالن عنها ايام تعويض سواء من الوزارة 
او المديرية )ايام الس��بت على سبيل المثال(، وتقدر ب�)90( يوم دوام من 

بداية الفصل الثاني من العام الدراسي 2018 - 2019. 
* يتم الدفع خالل )30( يوم من تاريخ استكمال كافة معززات الصرف. 

* يت��م احتس��اب التكلفة اليومي��ة بمجموع عدد الس��فريات لليوم الواحد 
من خالل جدول يظهر اليوم والتاريخ وس��اعة الحض��ور والمغادرة وعدد 

السفريات حيث تقوم مديرية التربية والتعليم بذلك. 
* تق��وم مديري��ة التربي��ة والتعليم بتحديد نقاط تجم��ع الطلبة، ونقاط 

التوزيع مع الشركة. 
* االلتزام بمواعيد الدوام المدرسي من حيث احضار الطلبة صباحا وعدم 

التأخر على الطلبة اثناء المغادرة. 
* توفي��ر مركبة بديل��ة في حالة تعطلت المركبة، وتكلفة ذلك تون على 

الشركة مع البديل. 
* اذا دع��ت الض��رورة الى مغ��ادرة الطلبة قب��ل انتهاء الدوام الرس��مي، 
فالش��ركة ملزمة بذلك، وذلك بالتنسيق مع المديرية على ان يتم اعالم 
الش��ركة بذلك قبل ساعتين من موعد المغادرة، اما في الحاالت الطارئة 

فيتم ارسال الحافلة للمدرسة بأسرع وقت ممكن. 
* يتم نقل الطالب اربع سفرات صباحا وأربعة نهاية الدوام. 

* الت��زام الش��ركة بالحمول��ة القانونية للحافلة، واي��ة مخالفة زائدة عن 
الحمولة يتحملها صاحب الشركة. 

* ع��دد الطلبة قابل للزيادة وعلى الش��ركة االلتزام بجميع طلبة التجمع 
الواحد. 

* يجب أن تكون الحافالت سارية المفعول من الناحية القانونية من حيث 
التأمين والترخيص. 

تحديد حجم الحافلة وسعر السفرية ذهابا وايابا 
تقدي��م العطاءات بالظرف المغلق المختوم في مديرية التربية والتعليم 

لمحافظة رام اهلل والبيرة في قسم المالية. 
آخر موعد لتقديم الطلبات يوم االحد 2019/1/27. 

أ. باسم عريقات 
مدير التربية والتعليم العالي

1/21 د

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دائرة االراضي في سلطة اراضي  /
رقم الملف: 178/ج/2019

اعالن صادر عن دائرة األراضي رام اهلل والبيرة 
يعل��ن للعم��وم انه تق��دم الى دائرة األراضي رام اهلل والبيرة الس��يد يوس��ف ابراهيم رش��يد رش��يد 
بواسطة الوكيلة الدورية بشرى حسني ساري رشيد بموجب الوكالة الدورية رقم 2012/5920 بتاريخ 
2012/12/26 تصدي��ق وزارة الع��دل وذلك بمعاملة بيع على اراضي عطارة حوض رقم 6 قطعة رقم 
471 فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة األراضي خالل فترة خمسة ايام من 

تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل )المالك(: يوسف ابراهيم رشيد رشيد 

اسم الوكيل: بشرى حسني ساري رشيد 

دائرة األراضي رام اهلل والبيرة 

1/21 د

تنويه
لقد نش��ر في جريدة الحياة بتاريخ 2018/12/23 عدد 8288 على الصفحة السادس��ة في اعالن تبليغ 
حضور صادر عن محكمة الرام الش��رعية في الدعوى اساس 2018/236 باسم المدعى عليه اسماعيل 

خالد عبد الكريم اسماعيل والصواب هو اسماعيل خالد حسان فقيه فاقتضى التنويه. 

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

1/21 د
محكمة صلح رام اهلل

الرقم: 2018/1008 مدني

مذكرة دعوى مدعى عليها بالنشر  صادرة عن محكمة 
صلح رام اهلل في الدعوى المدنية رقم 2018/1008 

الى المدعى عليه: ايهاب راضي صالح العبد مجهول محل االقامة. 
يقتضي حضورك الى محكمة صلح رام اهلل يوم 2019/2/26 الساعة التاسعة صباحا للنظر في الدعوى 
المدنية رقم 2018/1008 التي اقامها عليك المدعية شركة الميمي المتحدة لالخشاب والتجارة / رام 
اهلل بواسطة وكيلها المحامي حسني عشوة - رام اهلل بدعوى وموضوعها المطالبة بمبلغ 4795.500 

شيكل وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي: 
1 - المدعية شركة مساهمة خصوصية محدودة تعمل في مجال تجارة االخشاب ولوازمها وفق غاياتها 
المنصوص عليها في عقد تأسيسها في مقر الشركة في رام اهلل، والمدعى عليه يستخدم االخشاب 

ولوازمها في حرفته. 
2 - المدعى عليه تاجر وهو احد زبائن / عمالء المدعية ويتعامل معها من خالل حسابه الجاري لديها. 
3 - نتيجة لتعامل المدعى عليه التجاري مع المدعية وقيامها بتزويده بالبضائع التي تسوقها منذ تاريخ 
2013/1/1 وحتى تاريخ 2015/5/30 فقد ترصد بذمة المدعى عليه مبلغا وقدره )4795.500( اربعة االف 
وسبعمائة وخمسة وتسعون شيقل وخمسمائة اغورة، على ان يتم تسديد قيمتها حسب التعامل التجاري 

فيما بين المدعية والمدعى عليه واستلم المدعى عليه االخشاب سليمة وصالحة الستعمال حرفته. 
4 - تخلف المدعى عليه عن دفع مبلغ وقدره )4795.500( اربعة االف وس��بعمائة وخمس��ة وتس��عون 

شيقل وخمسمائة اغورة للمدعية، وذلك بدل ثمن شراء االخشاب المشتراة. 
5 - طالبت المدعية المدعى عليه بضرورة دفع المبالغ المستحقة في ذمته كثمن للبضائع المستلمة 
من قبله اال انه ممتنع عن الدفع دون وجه حق و/أو مس��وغ قانوني و/أو واقعي مش��روع وس��ليم وال 

يزال حتى تاريخه. 
6 - ان تمنع المدعى عليه عن تسديد المبالغ المستحقة عليه رغم مطالبته بها موجب اللزامه بالبدل 
حق دفعه منها، ويش��كل اثراءا بال س��بب مش��روع على حس��اب المدعية وكيد وضرر لها مما اضطر 

المدعية القامة هذه الدعوى. 
7 - تحتفظ المدعية لنفسها بحق مطالبة المدعى عليه بأية مبالغ اخرى، غير مشمولة بهذه الدعوى، 
وذلك اما بطلب ادخالها والمطالبة بها او المطالبة بها من خالل ادعاء مس��تقل حس��ب االصول س��ندا 
الحكام المادة )97( من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لس��نة )2001( وتعديالته 

السارية المفعول. 
8 - تحتفظ المدعية لنفسها بحق تصحيح اية معلومات و/أو ارقام و/أو قيم لالدعاءات المبينة في هذه 
الدعوى، في حال ظهور و/أو ثبوت اية اخطاء وردت سهوا سواءا مادية كانت و/أو كتابية و/أو محاسبية. 
9 - تحتفظ المدعية بحقها باتخاذ كافة االجراءات القانونية الالزمة، واستصدار القرارات المستعجلة 
الت��ي تضم��ن له حقه في المبلغ المدعى به و/أو الذي تحكم ب��ه المحكمة الموقرة، بما في ذلك القاء 

الحجوزات التحفظية الالزمة لتأمين حقوق المدعية. 
10 - الصالحي��ة: لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر والفص��ل في هذه الدعوى بالنظر لنوع الدعوى 

وقيمتها ومكان اقامة المدعية والمدعى عليه ومكان نشوء االلتزام والتعاقد. 
ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى. 

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر باحدى الصحف 
المحلية عمال بالمادة )62( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001. 

واذا لم تحضر أو ترسل وكيال عنك سوف يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون. 

هيام الشيخ قاسم / رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهلل 

»القدس المفتوحة« تعقد ملتقى اإلبداع الطالبي الرابع في فرعها بنابلس
نابلس- الحي��اة الجديدة- عقدت جامعة الق��دس المفتوحة، 
ام��س، ملتقى اإلبداع الطالبي الرابع، بحضور رئيس مجلس 
أمناء الجامعة، رئيس المجلس األعلى لإلبداع والتميز المهندس 
عدنان س��مارة، في مسرح الجامعة بفرعها في نابلس، وعبر 
نظام الرب��ط التلفزيوني »الفيديو كونفرن��س« مع الجامعة 

في قطاع.
وافتت��ح الملتقى بآيات عطرة من القرآن الكريم، ثم الس��الم 
الوطني وقراءة الفاتحة على أرواح الش��هداء، بحضور محافظ 
نابل��س اللواء إبراهيم رمض��ان، ووزير تكنولوجيا المعلومات 
واالتص��االت د. م. عالم موس��ى، ورئي��س الجامعة د. يونس 
عم��رو، ونائ��ب رئيس مجل��س األمناء أ. د. ري��اض الخضري، 
واعض��اء مجلس االمناء ومس��اعدي الرئيس وم��دراء الفروع 

وممثلي المؤسسات األهلية والرسمية.
ونق��ل ممثل س��يادة الرئيس محافظ نابل��س، اللواء إبراهيم 
رمضان، تحيات الرئيس محمود عباس، وتحيات رئيس الوزراء 
الدكت��ور رامي الحم��د اهلل، وتمنياتهما للملتقى بدوام التقدم 

والنجاح.
وأضاف: »إن إرادة الش��عب الفلس��طيني لن يس��تطيع أحد أن 
يتحكم بها، وس��يبقى ش��عبنا رغم األلم يناضل ويرفض كل 
المش��اريع الهادفة إلى إنهاء حلمه، وسيبقى الطريق الصحيح 

الذي رسمه الشهداء من أبناء شعبنا«.
وقال م. س��مارة ف��ي كلمته بافتتاح الملتق��ى: »نلتقي مجددًا 
لتتويج فعالي��ة من فعالياتنا الوطنية المتميزة على مس��توى 

تطوي��ر البحث العلمي في جامعة القدس المفتوحة، أال وهي 
ملتق��ى اإلب��داع الطالبي الرابع الذي يعبر ع��ن الروح العلمية 
والريادية لدى طلبة هذه الجامعة، كما أن استمراره يدل على 
بيئة خصبة لمثل هذه األنشطة العلمية والبحثية، إذا ما وجدت 

المتابعة والدعم«.
وأوضح م. سمارة: »حققت القدس المفتوحة من خالل نظامها 
التعليمي المنضب��ط وتنمية ملكة البحث العلمي لدى طلبتها 
وفق المنهج العلمي الصحيح، إنجازات عدة في مختلف المحافل 
المحلي��ة واإلقليمي��ة والدولية، وأكتفي باإلش��ارة إلى اإلنجاز 
الكبي��ر الذي حققته الجامع��ة الخميس الماضي بحصدها )4( 
جوائز في المس��ابقة الوطنية األولى في البحث العلمي التي 
نظمته��ا وزارة التربي��ة والتعليم العالي، والتي ش��اركت فيها 
الجامعات الفلسطينية كافة، وفازت فيها رسالتا ماجستير في 
تخصص اإلرشاد النفسي والتربوي، ومشروعا تخرج من كليتي 

العلوم اإلدارية واالقتصادية والتنمية االجتماعية واألسرية. 
 إلى ذلك، قال د. عمرو، في كلمته بافتتاح الملتقى، إن »القدس 
المفتوحة« عملت على ترس��يخ ثقافة إجراء البحوث العلمية، 
ولي��س صدفة أن تحصل الجامع��ة على أربع جوائز في نتائج 

مسابقة التربية والتعليم العالي األولى للبحث العلمي.
وأوضح د. عمرو أن الجامعة في ملتقياتها ترعى طلبتها بوجه 
عام، والمتميزين منهم بوجه خاص، لتنظيم أنش��طة طلبتنا 
ف��ي ميدان البح��وث والتف��وق، »ونحن جذبنا أقدام األس��رى 

لهذه الملتقيات لنكرمهم ونش��جعهم ونقول لهم إن تحديكم 
أَلسْركم بتلقي العلم له دور في صنع شخصيتكم األكاديمية 
العلمي��ة لتخرجوا من معتقالت االحتالل وأنتم على قدر كبير 

من العلم والمعرفة«.
وفي ختام كلمته، هنأ الفائزين بالملتقى، متمنيًا أن يعقد هذا 

الملتقى العام المقبل في القدس وقد تحررت من االحتالل.
وفي ختام الجلس��ة االفتتاحي��ة، تم تكريم الطلبة المتميزين 
ومشرفيهم من قبل المحافظ، وم. سمارة، ورئيس الجامعة، 
ود. حس��ني عوض، والوزير موس��ى، وم. علي يعيش رئيس 
بلدية نابلس، وجهاد رمضان أمين س��ر إقليم نابلس، ومدير 
فرع نابلس، وكرموا أيضًا الش��ركة المتحدة لتجارة السيارات 
الت��ي دعمت هذا الملتقى، وكذا ش��ركة الجني��دي للتوريدات 

الزراعية.
وفي الجلسة األولى التي كان مقررها د. فخري دويكات، وتولى 
رئاس��تها د. م. عم��اد الهودل��ي، عرض الطلب��ة مجموعة من 
المش��اريع، أبرزها حاضنة البيض الذكية للطالب محمد مازن 
الحداد من كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية. وفيها عرضت 
الطالبتان سماح مصطفى عابد ومائدة نضال دراغمة، من كلية 
الزراعة، دراسة حول »أثر الزراعة البيئية باستخدام المساطب 
المرتفعة على محصول البندورة«. وقدمت الطالبة خلود محمد 
الفقيه، من دائرة اإلعالم، عرضًا لمش��روع »موقع خدماتي«، 
ثم عرضت الطالبة حليمة يوس��ف الحيح مشروعًا بحثيًا حول 

»دور حوكمة الشركات في الحد من التأثير السلبي للمحاسبة 
اإلبداعية على موثوقية البيانات المالية: دراسة تطبيقية على 
البنوك العاملة في محافظة الخليل«. كما عرضت الطالبة دعاء 
سليم الشاعر، من كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية، مشروعها 
ح��ول »واقع إدارة األزمات في دائ��رة العالج بالخارج في وزارة 

الصحة الفلسطينية وعالقتها بجودة الخدمات المقدمة«.
وفي الجلس��ة الثانية التي ترأس��ها د. حم��دي أبو جراد، قدمت 
الطالب��ة فاطم��ة جمال خليف��ة، من كلي��ة العل��وم التربوية، 
مش��روعًا حول »درجة ممارس��ة قيم التس��امح اإلسالمي لدى 
معلم��ي المرحلة الثانوية ف��ي محافظة خان يونس من وجهة 
نظره��م«، كما قدمت الطابة إس��راء زاهر ع��وض، من كلية 
العل��وم التربوي��ة أيضًا، ورقة حول »الضغوط النفس��ية التي 
تواج��ه أمهات المراهقين المتوحدين في محافظة طولكرم«. 
وقدم الطالب نايف زياد ياس��ين، من كلية التنمية االجتماعية 
واألس��رية، مش��روعًا بحثي��ًا بعن��وان: »الفجوة بي��ن النظرية 
والتطبيق في مجاالت الخدمة االجتماعية في مؤسسات الرعاية 
االجتماعية في الوس��ط العربي من وجه��ة نظر األخصائيين 
االجتماعيين«. فيما قدم الطالب غسان محمد دغلس، من كلية 
التنمية االجتماعية واألسرية، بحثًا حول »اتجاهات طلبة القدس 
المفتوحة في فرع نابلس نحو رعاية المسنين في المؤسسات 
اإليوائي��ة«، وأخيرًا قدم الطالب مل��ك جعفر خليلية، من كلية 
اآلداب، مشروعًا بحثيًا حول »صورة الزنزانة في أدب السجون«.

أحكام رادعة لمدانين بتهم القتل واإليذاء

عشر سنوات مع األشغال الشاقة 
المؤقتة على مدانين باالتجار بالمخدرات

رام اهلل- الحيــاة الجديــدة- أص��درت محكم��ة الجناي��ات الكبرى 
المنعق��دة في الخليل برئاس��ة القاضي ياس��مين ج��راد، حكما 
حضوريا على المدانين »ز.س« و«س.ص« بتهمة اإلتجار بالمواد 
المخ��درة خالفا ألحكام المادة 21/ 2 من القرار بقانون رقم 18 
لسنة 2015 باألشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات وغرامة 

مالية قيمتها عشرة آالف دينار أردني.
وحكم��ت بمصادرة الم��واد المخدرة واتالفها ومص��ادرة المبالغ 
المالية المضبوطة بحوزتهما على أن يتم احتساب مدة توقيفهما 
عل��ى ذمة هذه القضية واس��تنادا لنص الم��ادة 279 من قانون 
اإلجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الزامهما بدفع مبلغ 1000 
دينار أردني نفقات محاكمة على أن يحبسا في حال عدم الدفع.
وأص��درت محكمة الجنايات الكب��رى المنعقدة في الخليل هيئة 
القاضي ياس��مين جراد، أم��س، حكمًا بمثاب��ة الحضوري على 
المدان »ع.ع« بتهمة القتل باألشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة 
عش��ر عامًا خالف��ًا للمادة 326 عقوبات لس��نة 1960 ولمرور ما 
يقارب 17 عاما على ارتكاب الفعل وللمصالحة وإس��قاط الحق 
الش��خصي واس��تنادا لنص المادة 99 من قانون العقوبات فان 
المحكمة تقرر تخفيض العقوبة لتصبح األشغال الشاقة لمدة 7 
سنوات ونصف على المدان على أن تحسب له مدة توقيفه التي 
أمضاه��ا موقوفًا على ذمة هذه الدع��وى وتكليفه بدفع نفقات 

محاكمة بقيمة ألف دينار أردني.
وأصدرت المحكمة نفس��ها حكمًا بمثابة الحضوري على المدان 
»ع.أ« بتهمة القتل باألش��غال الشاقة الموقتة مدة خمسة عشر 
عامًا خالفًا للمادة 326 و 76 عقوبات لسنة 60 واألشغال الشاقة 
مدة خمسة عشر عامًا ولمرور ما يقارب تسع سنوات على ارتكاب 
الفع��ل وللمصالحة وإس��قاط الحق الش��خصي وللظروف التي 
ارتك��ب فيها جريمة القتل واس��تنادًا لنص المادة 99 من قانون 
العقوبات فإن المحكمة تقرر تخفيض العقوبة لتصبح األشغال 
الشاقة لمدة 7سنوات ونصف على المدان على أن تحسب له مدة 
توقيف��ه التي أمضاها موقوف��ا على ذمة هده الدعوى وتكليفه 

بدفع نفقات محاكمة بقيمة ألف دينار أردني .
وأص��درت المحكم��ة ذاتها حكمًا بمثابة الحض��وري على المدان 
»ع.د« بتهمة االيذاء خالفًا ألحكام المادة 334 فقرة 1 من قانون 
العقوبات والحكم عليه بالحبس مدة سنة وتكليفه بدفع نفقات 

محاكمة بقيمة ألف دينار.

»اإلسالمية المسيحية«: إغالق »القادسية«
 مقدمة إلغالق مؤسسات األونروا بالقدس المحتلة

رام اهلل- الحيــاة الجديدة- حّذرت الهيئة اإلس��المية المس��يحية 
لنص��رة القدس والمقدس��ات من قرار س��لطات االحتالل إغالق 
مدرسة القادسية داخل أسوار البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
واعتبرت الهيئة في بيان أمس، القرار التهويدي مساسا مباشرا 
بالعملية التعليمة أوال، واس��تهدافا لمس��تقبل جيل من الطلبة 
داخ��ل البلدة القديمة ثانيا، ناهيك ع��ن المخططات التهويدية 

التي تستهدف المدرسة واألقصى المبارك أخيرا.
واعتب��ر األمين الع��ام للهيئة حنا عيس��ى قرار إغالق مدرس��ة 
القادسية مقدمة لتنفيذ قرار سلطات االحتالل بإغالق مؤسسات 
»األونروا« بالقدس المحتلة، وبشكل خاص التعليمية والصحية، 
محمال المجتمع الدولي بصمته جراء انتهاكات االحتالل بالقدس 
وضد مقدس��اتها اإلسالمية والمسيحية المسؤولية الكاملة عن 
المرحل��ة الخطي��رة التي وصل��ت مدينة القدس جراء األس��رلة 

والتهويد.
وأكد عيس��ى خطورة ايقاف جميع خدمات األونروا بالقدس، لما 
يحمله هذا القرار من مزيد من التهويد بين طياته، وهو ما يعني 
ابعاد صفة اللجوء بالقدس وفرض واقع جديد بحرمان الالجئين 
الفلسطينيين من العودة إلى أراضيهم ومنازلهم، مشيرا إلى أن 
هذا كله يحل على مدينة القدس والشعب الفلسطيني بمباركة 

أمريكية وصمت دولي رهيب.
وطالبت الهيئة اإلس��المية المس��يحية المجتم��ع الدولي بتحمل 
مس��ؤلياته، داعي��ة مجلس األم��ن الدولي التدخ��ل لوقف هذه 
االنتهاكات الجسيمة المتمثلة بإغالق مدرسة القادسية وغيرها 
من المؤسس��ات، المنافية ألحكام اتفاقية جنيف الرابعة لس��نة 

1949 وبرتوكوالتها ووضع حد لمخطط التهويد اإلسرائيلي.
يشار إلى أن مدرسة القادسية ستغلق أبوابها ابتداء من العام 
الدراس��ي المقبل 2019/9/1، وتضم 385 طالبة فلسطينية، 
وتمتد على مس��احة دونم و200متر، وه��ي بناء قديم عمره 
يتخطى 120 عاما، استخدم قديما كمستشفى، ومن ثم مقرا 
للخالفة العثمانية، وفي عام 1917 حوّله االنتداب البريطاني 
إلى مخفر »مركز« لش��رطته عدة سنوات، قبل أن يتحول إلى 

مدرسة.


