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دولة فلســطين
السـلطة القضــائـيـة

 تبليغ بالنشر
صـــادر عن محكمة  الجنايات الكبرى / الخليل

إلى المتهمين : -1 وائل احمد حمد الرواشده / السموع 
2 - علي رسمي علي الدغامين/ السموع هويه رقم 850253824

  يقتضي عليكما تس���ليم انفس���كما إلى الس���لطات القضائية خالل مدة عش���رة أيام من تاريخ 
تبلغكم���ا بالطريقة المبينة ادناه وذلك في القضية الجنائية ذات الرقم اعاله والمقامة عليكما من 
قب���ل الحق العام عن تهمة:محاولة بيع جزء من االراضي الفلس���طينية الى دولة معادية او أي من 
مواطنيها او رعاياها باالش���تراك خالفا الحكام المادة 1/1 من القرار بقانون رقم 20 لس���نة 2014 
بداللة المادة 76 عقوبات رقم 16 لس���نة 1960، واألم���ر بالقبض عليكما من قبل مأموري الضابطة 
العدلية وتس���ليم نفس���كما إلى القضاء وعلى كل من يعلم مكان وج���ود المتهمين المذكورين 
أعاله اإلخبار عنهما وإذا لم تقوما بتس���ليم نفس���كما خالل المدة المذكورة أعاله تعدان محاكمان 
غيابيا وفي حال عدم تس���ليم نفسكما للس���لطات القضائية خالل المدة المذكورة أعاله ستجري 
محاكمتكم���ا غيابيا كما أقرر تبليغكما هذا الق���رار  بالتعليق على لوحة إعالنات محكمة الجنايات 
الكب���رى / الخلي���ل وعلى اخر مكان اقامة لكم���ا وفي إحدى الصحف المحلية علم���ًا بأن القض���ية 

مع���ينة يوم 2019/5/8.
 القاضي ياسمين جراد
 رئيس هيئة الجنايات الكبرى / الخليل

دولة فلســطين
السـلطة القضــائـيـة

 تبليغ بالنشر موعد جلسةصادره عن محكمة صلح الخليل
في القضية الجزائية 2019/131

الى المتهمنضال مصطفى طالب ابو داود من الخليل - قلقس سابقًا ومجهول محل االقامة حاليا 
يقتضي حضورك إلى محكمة صلح الخليل الموقرة يوم2019/5/19 الس���اعة التاسعة صباحا في 
القضي���ة الجزائية المذك���ورة أعاله والمقامة من قباللحق العام )المش���تكي عادل مصطفى حامد 
عويوي( بتهمة اصدار ش���يك بدون رصيد خالفا الحكام المادة 421 المعدلة باالمر العسكري رقم 

890 لسنة 1981 بعكس ذلك تجري محاكمتك غيابيًا.
 رئيس قلم صلح محكمة الخليل
ابراهيم قباجة

 دولة فلســطين
السـلطة القضــائـيـة

تبليغ بالنشر موعد جلسةصادره عن محكمة صلح الخليل
في القضية الجزائية 2018/3856

ال���ى المتهم ش���ادي فرحي عبد المجيد ابو الضبعات من الخليل س���ابقًا ومجه���ول محل االقامة 
حاليا يقتضي حضورك إلى محكمة صلح الخليل بتاريخ 16 /2019/5  الس���اعة التاس���عة صباحا 
في القضية الجزائية المذكورة أعاله والمقامة من قبل الحق العام )المش���تكي عبد الس���الم دياب 
حس���ن زغير( بتهمة اصدار ش���يك بدون رصيد خالفا للمادة 421 ع لس���نة 1960 و بعكس ذلك 

تجري محاكمتك غيابيًا.
 رئيس قلم صلح محكمة الخليل
ابراهيم قباجة

دولة فلســطين
السـلطة القضــائـيـة

 تبليغ بالنشر موعد جلسةصادره عن محكمة صلح الخليل
في القضية الجزائية 2013/650

ال���ى المتهم نبيل ناصر عايش جابر من الخليل –جبل جوهر س���ابقًا ومجهول محل االقامة حاليا 
يقتض���ي حضورك إلى محكمة صلح الخليل بتاريخ 30 /2019/6  الس���اعة التاس���عة صباحا في 
القضية الجزائية المذكورة أعاله والمقامة من قبل الحق العام )الجهة المشتكية شركة االتصاالت 
الفلس���طينية( بتهمة الحاق الضرر بمال الغير وتخريب منشأة اتصاالت وإلحاق الضرر بها خالفا 
للمادة 875 من قانون االتصاالت السلكية رقم 3 لسنه 1996 وتهمة السرقة وفقا للمادة 407 من 

قانون العقوبات رقم 16 لسنه 1960 و بعكس ذلك تجري محاكمتك غيابيًا.
رئيس قلم صلح محكمة الخليل
ابراهيم قباجة

دولة فلســطين
السـلطة القضــائـيـة

تبليغ بالنشر موعد جلسةصادره عن محكمة صلح الخليل 
في القضية الجزائية 2018/3799

ال���ى المتهم عبد الرحمن اس���ماعيل محمد اب���و هدوان من الخليل س���ابقًا ومجهول محل االقامة 
حاليا يقتضي حضورك إلى محكمة صلح الخليل بتاريخ 26 /2019/5  الس���اعة التاس���عة صباحا 
ف���ي القضية الجزائية المذكورة أعاله والمقامة من قبل الحق العام )المش���تكي ربيع فتحي ربيع 
اتكيدك( بتهمة اصدار ش���يك بدون رصيد خالفا للمادة 421 ع لسنة 1960 و بعكس ذلك تجري 

محاكمتك غيابيًا.
رئيس قلم صلح محكمة الخليل
ابراهيم قباجة

دولة فلســطين
السـلطة القضــائـيـة

 تبليغ بالنشر موعد جلسةصادره عن محكمة صلح الخليل 
في القضية الجزائية 2018/3853

الى المتهم زهير مصباح مصطفى شنتير من الخليل سابقًا ومجهول محل االقامة حاليا يقتضي 
حض���ورك إل���ى محكمة صلح الخليل بتاريخ 16 /2019/5  الس���اعة التاس���عة صباحا في القضية 
الجزائية المذكورة أعاله والمقامة من قبل الحق العام )المش���تكي محمد محمود عيسى المشني( 
بتهمة اصدار شيك بدون رصيد خالفا للمادة 421 ع لسنة 1960 و بعكس ذلك تجري محاكمتك 

غيابيًا.
رئيس قلم صلح محكمة الخليل
ابراهيم قباجة

دولة فلســطين
السـلطة القضــائـيـة

تبليغ بالنشر موعد جلسةصادره عن محكمة صلح الخليل 
في القضية الجزائية 2018/3826

الى المتهمة ش���هناز محمد فهمي عبد القادر دعنا من الخليل سابقًا ومجهولة محل االقامة حاليا 
يقتض���ي حضورك إلى محكمة صلح الخليل بتاريخ 26 /2019/5  الس���اعة التاس���عة صباحا في 
القضية الجزائية المذكورة أعاله والمقامة من قبل الحق العام )المش���تكي امجد حس���ان حس���ن 
ش���ويكي( بتهمة اصدار شيك بدون رصيد خالفا للمادة 421 ع لسنة 1960 و بعكس ذلك تجري 

محاكمتك غيابيًا.
رئيس قلم صلح محكمة الخليل
ابراهيم قباجة

دولة فلســطين
السـلطة القضــائـيـة

مذكر دعوى مستأنف بالنشر
صادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى رقم 2018/392 استئناف جنح

إلى المستأنف: عبد الرحمن محمود حسن عادي/رام الله-كفر نعمة. 
يقتضي حضوركم إلى محكمة بداية رام الله يوم 2019/05/26 ، الس���اعة 9:00 للنظر في دعوى 
اس����تئناف جنح رق���م 2018/392 والتي اقمتها ض���د الحق العام/رام الله بواس���طة وكيل نيابة 
رام الله وموضوع االس���تئناف الطع���ن بالقرار الصادر عن محكمة صل���ح رام الله في الدعوى رقم 

2018/2416والقاضي بغرامة مائة دينار أردني وازالة البناء القائم. 
و!ذا لم تحضروا أو ترسلو وكيال عنكم سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.

القاضي نزار حجي
رئيس هيئة بداية رام الله بصفتها االستئنافية

دولة فلســطين
السـلطة القضــائـيـة

مذكر دعوى مستأنف بالنشر
صادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى رقم 2018/79 استئناف جنح

إلى المس���تأنف: زياد هاشم عبيد ياسين مفوض بالتوقيع عن ش���ركة هيلبرز للبناء والمقاوالت 
/ رام الله 

يقتضي حضورك���م إلى محكمة بداية رام الله يوم 2019/4/30 ، الس���اعة 9:00 للنظر في دعوى 
اس����تئناف جن���ح رقم 2018/79 والت���ي اقمتها ضد الح���ق العام/رام الله بواس���طة وكيل نيابة 
رام الله وموضوع االس���تئناف الطع���ن بالقرار الصادر عن محكمة صل���ح رام الله في الدعوى رقم 

2018/246والقاضي بالحبس مدة ثالثة شهور . 
و!ذا لم تحضروا أو ترسلو وكيال عنكم سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.

القاضي نزار حجي
رئيس هيئة بداية رام الله بصفتها االستئنافية

دولة فلســطين
السـلطة القضــائـيـة

تبليغ موعد جلسة بالنشر
صادرة عن محكمة بداية أريحا 

في الدعوى الجزائية االستئنافية رقم 2016/34
إلى المستانف : ماجد رشيد مرشد ابو حسين/رام الله ومجهول االقامة حاليًا  .

     بناءًا على قرار محكمة بداية أريحا في جلسة )2019/4/16( فقد تقرر تبليغك بالنشر واإللصاق 
والتعلي���ق ، لذا يقتضي حضورك إلى محكم���ة بداية أريحا اليوم الثالث���اء الموافق 2019/5/14 
الس���اعة التاس���عة صباحًا للنظر في الدعوى االس���تئنافية رق���م )2016/34( والتي اقمتها ضد 
المستانف عليه الحق العام وموضوعها الطعن بالقرار الصادر عن محكمة صلح اريحا في الدعوى 
رقم 2016/268 والقاضي بادانة المتهم والحكم عليه بالحبس لمدة اربعة ش���هور، لذلك يتوجب 

عليك الحضور في الموعد المحدد .
وعم���اًل باح���كام المادة 20 من قانون اص���ول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 
جرى تبلغك هذا االعالن بواس���طة النشر في احدى الصحف المحلية والتعليق على لوحة اعالنات 

المحكمة وعلى اخر مكان اقامة ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واإلطالع على أوراق الدعوى .
وتفضلوا بفائق االحترام

محمد طميزه
رئيس قلم محكمة بداية أريحا

تنويه
وردت ع���ن طريق الخطأ في اإلعالن الصادر عن دائرة تس���جيل أراض���ي جنين في معاملة بيع رقم 
2019/2923، والمنشور في جريدة األيام بتاريخ 2019/4/4 عبارة كفاح أحمد محمد الكينج، والصحيح 

هو كفاح محمد أحمد الكينج ، فاقتضى التنويه.

تنويه
وردت عن طريق الخطأ في اإلعالن الصادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين في معاملة طلب تسوية، 
والمنش���ور في جريدة األيام بتاريخ 2019/4/15 عبارة قطعة 50، والصحيح هو قطعة 55، فاقتضى 

التنويه.

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2019/2/7
الرقم: 2017/7126

إعالن تبليغ بالنشر
 صادر عن دائرة تنفيذ رام الله

في الملف التنفيذي رقم  2017/7126
إل���ى المحكوم عليه/ احمد ابراهيم خليل عمد/ عنوانه س���ابقًا العيزرية/ المش���روع/ مقابل 

القاعة الماسية/ الشارع الرئيسي/ مجهول محل اإلقامة حاليًا.
نعلمك أن المحكوم لها: شركة االتصاالت الفلسطينية/ وكيلها المحامي عالء جفال.

حي���ث أن المحك���وم له قد حضر/ت إل���ى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ حك���م محكمة صلح رام 
الل���ه في الدعوى رقم 2015/2513 الصادر بتاريخ 2017/4/13 والقاضي )إلزامك بدفع مبلغ 
1534 ش���يقل لصالح المحكوم لها باإلضافة للرس���وم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب 
محاماة باإلضافة إلى مبلغ 32 ش���يقل بدل رس���وم دائرة التنفيذ حالة ومستحقة األداء. لذا 
يتوجب عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أسبوعين 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

محكمة صلح رام الله
الرقم: 2017/1431 مدني
التاريخ: 2019/4/8

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر
صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم 2017/1431

إلى المدعى عليه: احمد محمد احمد محسن ومجهول محل اإلقامة.
يقتض���ي حضورك إل���ى محكمة صلح رام الله يوم 2019/5/26 الس���اعة التاس���عة صباحًا 
للنظر في الدعوى المدنية رقم 2017/1431 التي أقامها عليك المدعية ش���ركة االتصاالت 
الفلس���طينية المس���اهمة العامة بواس���طة وكيل���ه المحامي عالء جف���ال/ رام الله بدعوى 

وموضوعها المطالبة بمبلغ 1536,47 شيكل، وجاء في أسباب الئحة الدعوى ما يلي :
الئحة وأسباب الدعوى

أواًل: المدعية هي ش���ركة مساهمة عامة محدودة مس���جلة لدى مراقب الشركات في وزارة 
االقتصاد الوطني الفلس���طيني تح���ت الرقم 563201029 تم���ارس أعمالها وفق غاياتها 

المنصوص عليها في عقد تأسيسها.
ثاني���ًا: المدع���ى عليه مش���ترك ل���دى الش���ركة المدعي���ة ومنتف���ع بخ���ط الهاتف رقم 

.97022791130
ثالثًا: نتيجة اس���تعمال/ اس���تخدام المدعى عليه وانتفاعه بخدمة الهاتف المذكور أعاله 
ترتب واس���تحق بذمته تجاه الشركة المدعية مبلغ وقدره 1536.47 الف وخمسمائة وستة 
وثالثون شيكل واربعة وسبعون اغورة والتي تمثل قيمة المكالمات التي تمت/ اجريت من 

خالل خط الهاتف المذكور أعاله.
رابعًا: طالبت المدعية المدعى عليه مرارا وتكرارا بضرورة دفع المبلغ المدعى به اال انه ممتنع 

عن الدفع دون وجه حق مما اضطر المدعية إلقامة هذه الدعوى.
خامس���ًا: محكمتكم الموقرة مختصة مكانيا ونوعي���ا بالنظر والفصل في هذه الدعوى نظرا 

لقيمتها ولمكان اقامة المدعى عليه.
الطلب: لما تقدم من اسباب فإن المدعية تلتمس من محكمتكم الموقرة ما يلي:

 • تبلي���غ المدعى عليه نس���خة عن الئح���ة الدعوى ومرفقاتها ودعوته للمحاكمة حس���ب 
األصول والقانون.

 • غ���ب المحاكمة والثبوت الحكم بإلزام المدعى عليه بأن تدفع للمدعية المبلغ المدعى به 
والبالغ 1536.47 الف وخمس���مائة وستة وثالثون شيكل واربعة وسبعون اغورة وتضمينه 
الرس���وم والمصاريف واتعاب المحام���اة والفائدة القانونية من تاريخ االس���تحقاق وحتى 

السداد التام.
المرفقات:

 • حافظة مستندات
مع االحترام

رام الله في الموافق: 2016/5/10
وكيل المدعية المحامي
عالء جفال

ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى.
ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغك بالنش���ر 
بإحدى الصحف المحلية عم���اًل بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 

رقم 2 لسنة 2001.
وإذا لم تحضر أو ترسل وكياًل عنك سوف يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون.

هيام الشيخ قاسم
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله

رقم الملف: 1385/ج/2019
التاريخ: 2019/4/16

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
يعل���ن للعم���وم بأنه تقدم إلى دائ���رة األراضي رام الله الس���يد/ة ايمن خلي���ل رزق حمايل 
بصفته الش���خصية وبصفته وكيال عن طارق هاني بولص شاهين بموجب الوكالة الخاصة 

2017/14761 بتاريخ 2017/8/1 عدل رام الله
الصادرة من كاتب عدل رام الله

وذلك بمعاملة بيع على اراضي رام الله حوض رقم 19 حي رقم 2 قطعة رقم 72
فم���ن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة أيام من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

دائرة األراضي رام الله

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي رام الله
رقم الملف: 480/ج/2019

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام الله
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل اراضي رام الله السيد عدنان حباس سليمان بركات 
وذل���ك بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدوري���ة رقم 2015/20993 تاريخ 2015/10/27 

والوكالة الدورية رقم 2015/22782 بتاريخ 2015/11/23 عدل رام الله
الصادرة عن كاتب عدل رام الله

وذل���ك بمعاملة بيع على القطعة رق���م 128+138 حوض 18 والقطع���ة رقم 133 حوض 9 
والقطعة 36 حوض 22 والقطعة 121 حوض 6 من أراضي دير دبوان.

فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حس���ب األصول 

ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

عدنان حباس سليمان بركات جميلة عبد الجبار حسين العواودة 
دائرة تسجيل أراضي رام الله

"تقوع" في مرمى نيران االحتالل ومستوطنيه
بي���ت لح���م - "وفا": تعي���ش بلدة تق���وع الواقعة 

جنوب ش���رقي بيت لحم، واقعًا صعبًا بش���كل شبه 

يومي، بس���بب انتهاك وممارس���ات جنود االحتالل 

والمس���توطنين بحق أهالي البلدة، من اغالق شامل 

لكاف���ة مداخلها واالعت���داء على الطلب���ة، ومالحقة 

المزارعين.

المضايق���ات والحص���ار الخانق ال يق���ف عند حد 

البل���دة، بل يتعدى إلى األراضي الواقعة في منطقة 

البرية مصدر الث���روة الحيوانية، حيث يتم مالحقة 

الرعاة ومنعهم من الوصول للمنطقة.

آخر اعتداءات المستوطنين بحق أهالي البلدة كان 

بحق المزارع علي حميد ونجله اللذين نجيا من بطش 

وفتك المستوطنين، عندما اعتدوا عليهما بالضرب، 

اثناء استصالح أرضهما.

المواط���ن حمي���د )62 عاما(، كان برفق���ة نجله في 

ارضه بمنطقة البرية ش���رق تق���وع عندما هاجمته 

مجموعة من المستوطنين إلجباره على مغادرة أرضه 

بهدف االستيالء عليها، فتصدى لهم.

تقوع يبلغ تعداد س���كانها حوالي 14 ألف نس���مة 

ويعتمد س���كانها عل���ى الزراعة وتربية المواش���ي، 

وتحي���ط به���ا سلس���لة م���ن المس���توطنات والبؤر 

االستيطانية.

ولم يخ���ف رئيس بلدية تقوع حات���م الصباح في 

حديث ل��"وفا"، حقيق���ة خطورة الوضع الذي تمر به 

البلدة، وقال: إن الحياة أصبحت ال تطاق أمام إجراءات 

االحت���الل التعس���فية من اغ���الق لكاف���ة مداخلها 

بالس���واتر الترابية، والبوابات الحديدة، والمكعبات 

االس���منتية وه���ي الش���مالي، والغرب���ي، والجنوب 

الش���رقي باس���تثناء المدخل الوحيد المتواجد في 

منطقة "خرب���ة الدير" وهو مره���ون أيضا بمزاجية 

جنود االحتالل الذين يقومون بإغالقه بصورة ش���به 

دائمة.

وأش���ار الى أن البلدة تتعرض على مدار الس���اعة 

النته���اكات متواصل���ة، إضاف���ة الى ده���م منازل 

المواطني���ن والعبث بمحتوياتها واعتقال الش���بان 

والفتية.

وتابع الصباح: "حتى الطلبة أصبحوا ال يأمنون على 

حياته���م من بطش المس���توطنين وجنود االحتالل 

الذي���ن يس���تفزونهم، م���ن خ���الل تواجدهم قرب 

محيط المدارس على الشارع الرئيس، وعبر مداهمة 

المدارس، إضافة إلى حاالت الدهس بش���كل متعمد 

من قبل المستوطنين".

وأض���اف، تعم���ل ق���وات االحتالل عل���ى ترهيب 

المواطنين، عبر توزيع منشورات تهددهم بتنغيص 

حياتهم اليومي���ة، ومنع حصوله���م على تصاريح 

العمل إذا اس���تمر رش���ق س���يارات المس���توطنين 

بالحجارة.

وقال: إن الخطر األكبر يكمن إذا تم تنفيذ المخطط 

االس���تيطاني الرام���ي إلقامة حزام، يه���دف لمنع 

التواصل بين البلدة واراضيها في منطقة البرية، من 

خالل ش���ق طريق التفافي يصل بين المستوطنات 

والبؤر االستيطانية مع بعضها، مؤكدا أن هذا يعني 

حاجة أصحاب األرض الى تصاريح خاصة من المحتل 

للس���ماح لهم بالدخ���ول ألراضيهم الت���ي لديهم 

األوراق الثبوتية فيها.

وأش���ار الصباح الى انه قبل أش���هر ت���م مصادرة 

حوال���ي )300دون���م( ف���ي منطقة البري���ة من اجل 

إقامة بؤرة اس���تيطانية، الفت���ا إلى أن مجموع ما تم 

االستيالء عليه خالل األعوام الماضية حوالي )6000 

دونم(، عدا عن هدم )15( بئر مياه، وإخطار )30( بئرا 

آخ���ر، الى جانب هدم عدد من البركس���ات مع اخطار 

)6( عائالت بهدم بركساتها.

"وقال: "هجمة االحتالل ال تقف عند ذلك، حتى ان 

المناطق األثرية طالها ذلك وهو ما جرى في منطقة 

"خربة ام العمد" ش���رق البلدة ف���ي البرية، حيث تم 

منع البلدية من إعادة تأهيلها وشق طريق سياحي 

لها".

م���ن جانبه، أكد مدي���ر وحدة مراقبة االس���تيطان 

في معهد اريج س���هيل خليلي���ة ل��"وفا"، أن أراضي 

المناطق الش���رقية في محافظة بي���ت لحم بدءا من 

البري���ة وحتى البح���ر الميت هي مناطق عس���كرية 

إس���رائيلية منذ العام 1967 بقرار من االحتالل وهذا 

يمن���ع التواجد فيها، الفتا إلى أن مجموع ما س���يطر 

عليه االحتالل هو 45% من اجمالي مس���احة محافظة 

بيت لحم في تلك المنطقة.

وأش���ار إلى أن هذا اإلجراء يعطي االحتالل، تنفيذ 

أي قرار في المنطقة الشرقية ألغراض استيطانية، 

من خالل اإلعالن على اس���تيالء مس���احات شاسعة، 

ومن���ع أصحابها م���ن الوص���ول اليها، وص���وال الى 

تحويلها لبؤر ومستوطنات.

"القدس المفتوحة" تشارك في 
لبنان بمؤتمر جودة التعليم العالي

رام الله - "األيام": ش���اركت جامع���ة القدس المفتوحة في المؤتم���ر العربي الدولي 
التاسع لضمان جودة التعليم العالي، في الجامعة اللبنانية الدولية - فرع البقاع.

ومث���ل نائب رئي���س الجامعة للش���ؤون اإلدارية د. م���روان درويش "الق���دس المفتوحة" 
والجامعات الفلس���طينية في اللجنة المنظمة الدائمة للمؤتمر، والمكونة من )15( عضوًا من 
الخبراء والمختصين من الجامعات العربية، وبصفته أيضًا عضوًا في اللجنة العلمية للمؤتمر.
وأوضحت الجامعة في بيان صحافي، امس، انه جرى خالل المؤتمر عرض 70 ورقة بحثية 
لباحثين من 14 دولة عربية ودولتين أجنبيتين، على مدار ثالثة أيام تم خاللها مناقش���ة 
العديد م���ن المواضيع ذات العالقة بضمان جودة التعلي���م الجامعي، من أبرزها: التعلم 
الديناميكي، واالبتكار، وتطوير القيادة واإلدارة، والتميز في التعليم، وحوكمة الجامعات.
كما تخللت المؤتمر جلس���ات حوارية حول قضايا متعلق���ة بجودة التعليم الجامعي 

والتصنيفات العالمية للجامعات.

لجنة االنتخابات تختتم 
مشروع تدريب الصحافيين

رام الل���ه - "األيام": اختتم���ت لجنة االنتخابات المركزية وبالتع���اون مع مركز تطوير 
اإلع���الم في جامعة بيرزيت، أول من أمس، ورش���تي تدريب بعنوان "التغطية اإلعالمية 

لالنتخابات"، واللتين عقدتا بالتزامن في مدينتي غزة ونابلس.
وش���مل المشروع الممول من الحكومة النرويجية، بحسب بيان صدر عن اللجنة، امس، 
تدريب 65 صحافي���ا وصحافية من مختلف محافظات الضف���ة والقطاع، من خالل ثالث 

ورش تدريبية امتدت كل منها على مدار ثالثة أيام.
وعقدت ال���ورش الثالث في كل من: جامع���ة بيرزيت، ومدينتي غ���زة ونابلس، حيث 
تن���اول التدريب - الذي نفذه مدربو مركز تطوي���ر االعالم جوانب عدة تتعلق بالتغطية 
الصحافية لالنتخابات بش���كل مهني ومحايد، وأس���س إجراء المقاب���الت التلفزيونية 

وإنتاج اعالنات عامة حول قضايا االنتخابات.
كم���ا قام المتدربون ف���ي هذه الورش بإنتاج 15 مادة إعالمي���ة حول االنتخابات خالل 

التدريب باستخدام الهواتف الذكية كتطبيق عملي للتدريب النظري.
وفي نهاية الورش التدريبية ُمِنح الصحافيون المشاركون شهادات صادرة عن مركز 

تطوير االعالم ولجنة االنتخابات.

"تامر للتعليم المجتمعي" تطلق 
سلسلة قصص مصورة لألطفال 

رام الله - "األيام": أطلقت مؤسس���ة تامر للتعليم المجتمعي سلسلة قصص مصورة 
لألطفال.

جاء ذلك خالل حفل نظمته المؤسسة في المتحف الفلسطيني في بيرزيت، مساء أول 
من أمس، شمل معرضا تفاعليا بعنوان "حكايات من الفن التشكيلي الفلسطيني" مبنيا 
على اعمال الفنانة س���امية حلبي، والفنانة في���را تماري، والفنانة تمام األكحل والفنان 

مصطفى الحالج وأسلوبهم الفني.
وتتعل���ق أنش���طة المع���رض بش���كل 
رئيس���ي بالتركي���ز عل���ى قص���ة الفنان 
ن الطفل من 

ّ
والفنانة وأس���لوبه/ا، ليتمك

التفاعل والتعمق في القصص من جهة، 
وفي األساليب الفنية المختلفة من جهة 

أخرى.
ل المعرض بين 

ّ
ومن المتوق���ع أن يتنق

الخلي���ل والق���دس وغزة وحيف���ا ومجدل 
، كما 

ّ
شمس في الجوالن السوري المحتل

ع سلس���لة القصص على المكتبات 
ّ
ستوز

المجتمعية في أنحاء فلسطين.
كم���ا افتتحت المؤسس���ة يومًا موجهًا 
للعائلة، حضره أكثر من 500 طفل وطفلة 
ومكتب���ي ومكتبي���ة وفن���ان وفنانة من 

مختلف المحافظات.
وضّم اليوم عددًا من الورش واألنشطة 
التفاعلية، في الصلصال وصناعة األختام 
وف���ّن الكوالج والرس���م، تحاك���ي أعمال 
الفنانين، بمش���اركة الفنانتين س���امية 
الكاتبتين  حلبي وفيرا تماري، وحض���ور 

ابتسام بركات وهدى الشوا.

البوليتكنك تفوز بالجائزة األولى 
بالملتقى الهندسي التاسع في مسقط

الخليل - "األيام": فازت جامعة بوليتكنك فلس���طين بالجائزة 
األولى في الملتقى الهندس���ي التاس���ع ال���ذي عقد في جامعة 
الس���لطان قابوس بس���لطنة ُعمان، بمشاركة ش���ملت مشروعين 
عن فئة مش���اريع الخدمة المجتمعي���ة اإلبداعية، للطالب جمال 
ش���ختور، وبإش���راف كل من المهندس زيدان ط���ه والمهندس 

حمزة أبو عبيد.
وأوضحت الجامعة في بيان صحافي، امس، أن الطالب ش���ختور 

م���ن كلية المهن التطبيقية حصل عل���ى الجائزة األولى عن فئة 
مش���اريع الخدمة المجتمعية اإلبداعية من خالل مش���اركته في 
مش���روع )Electronic Air Filter( الذي يهدف لتس���هيل عمل 
رجال اإلنقاذ في حاالت الحريق والكوارث والحوادث حيث يعمل 
الجهاز على تنقية الهواء من الغازات الملوثة كما يوفر الجهاز 
قناعي���ن للتنفس لكل م���ن رجل اإلنقاذ والمص���اب مع إمكانية 

تزويد المصاب بالدواء عند الحاجة من خالل نفس القناع.

ورشة في أريحا للتعريف بآليات عمل صندوق النفقة
أريح���ا - "األيام": عقد صندوق النفقة لق���اًء توعويًا في أريحا، 
أم���س، بالتع���اون مع جمعية س���يدات أريحا الخيري���ة بعنوان: 

"شركاء من أجل تأمين الحق في النفقة".
وهدف اللقاء، بحس���ب بي���ان صدر عن الصن���دوق، للتعريف 
بآليات عمل الصندوق والخدم���ات التي يقدمها، وذلك من أجل 
تعزيز الوص���ول لحقوق النفق���ة من خالل دف���ع قيمة األحكام 
المتعذر تنفيذها للفئات المس���تحقة، وهم النس���اء واألطفال 
وكبار الس���ن وغير القادرين على الكس���ب، ومالحقة الفارين من 

تنفيذ احكام النفقة.

وتناول���ت محامية الصندوق نس���رين إدريس ورؤى يوس���ف 
موضوعات متع���ددة منها الفئات التي تس���تحق النفقة وفقًا 
لقان���ون األحوال الش���خصية األردن���ي 1976، وأن���واع النفقات، 
وماهي���ة المس���تندات المطلوب���ة والتي يج���ب أن تتوفر ليتم 
تقديمها لالستفادة من خدمات صندوق النفقة. وتخلل الورشة 

عرض لمعلومات تتعلق بقانون صندوق النفقة.
وتناول���ت المحامية روان أب���و غزة من الجمعي���ة الحديث عن 
أهمية الصندوق في توفير بيئة أمنة للفئات المهمش���ة التي 

تبحث عن األمان والكرامة.

رام الله: اختتام ورشة قياس مخاطر 
الفساد في قضايا النوع االجتماعي

رام الله - "األيام": اختتمت هيئة مكافحة الفساد، أمس، ورشة 
العمل التي نظمتها بالش���راكة مع وزارة ش���ؤون المرأة وديوان 
الموظفي���ن العام، والت���ي هدفت لتطوي���ر أداة لقياس مخاطر 
الفساد في قضايا النوع االجتماعي لتعزيز المساءلة في الخدمة 

المدنية من منظور اجتماعي.
وتطرقت الورشة إلى موضوعات عدة حول مفهوم النوع االجتماعي 

وتأثير وحدات النوع االجتماعي على سياسات الدوائر الحكومية.
وتم اس���تعراض آليات ووس���ائل دراس���ات مخاطر الفس���اد 
المرتبط���ة بقضايا الن���وع االجتماعي، واس���تعراض التوجهات 
اإلس���تراتيجيات النسوية لمكافحة الفس���اد، ومناقشة أهمية 

تعزيز دور المرأة في مكافحة الفساد.

وتم تقديم ش���رح حول اآلليات والوس���ائل التي تتبعها الهيئة 
لدراس���ة مخاط���ر الفس���اد المرتبط���ة بقضاي���ا الن���وع االجتماعي 
وط���رق إدارة ه���ذه المخاطر من خالل وحدات الن���وع االجتماعي في 
المؤسس���ات، ومناقش���ة عناص���ر وأركان الحكم الرش���يد وأهمها 
االس���تجابة والش���فافية والمس���اواة والمش���اركة وحك���م القانون 

والمحاسبة والفعالية وغيرها.
س���م المش���اركين في ال���دورة إلى مجموع���ات عمل، حيث 

ُ
وق

ناقش���ت كل مجموعة نموذج أداة رصد وقياس مخاطر الفس���اد 
المقترح���ة وقدمت اقتراحاتها ومالحظاتها، وذلك بهدف إغناء 
النموذج المقترح والتعديل عليه للوصول إلى الصيغة المناسبة 

والنهائية من أداة القياس.

قلقيـلـيـة: ذكــور جينصـافـوط 
األساسية تطلق مبادرة هوية وطن

قلقيلي���ة - "األي���ام": اطلقت مدرس���ة 
ذك���ور جينصاف���وط األساس���ية مبادرة 
تربوية وطنية ثقافية هادفة الى زيادة 
الوطني والثقاف���ي حول القضية  الوعي 
الفلس���طينية والتع���رف ال���ى رموزه���ا 
المدمرة  والق���رى  وش���هدائها  الوطنية 
واالح���داث  الفلس���طينية  والمخيم���ات 
السياس���ية منذ الع���ام 194٨حتى يومنا 

هذا تحت عنوان "هوية وطن".
وش���ارك في اطالق المب���ادرة المحافظ 
الل���واء رافع رواجبة، وخض���ر عودة مدير 
التربية  ف���ي مديري���ة  الفنية  الدائ���رة 

والتعليم ومحمد خضر مدير عام الشؤون 
العام���ة ف���ي محافظة قلقيلي���ة، ومدير 
نادي األس���ير الفي نصورة، ومدير هيئة 
االس���رى والمحررين نائل غن���ام، ومدير 
أن���ور ري���ان، ورئيس  مديري���ة الثقافة 
المجل���س القروي في بل���دة جينصافوط 
ط���ارق بش���ير، وممثل حرك���ة فتح احمد 
بش���ير، وممثلو اتحاد المعلمين واألسرة 
التربوي���ة، والش���خصيات االعتبارية في 
المبادرة  والمش���رفة على تنفيذ  البلدة، 

سبأ هالل، ومديرة المدرسة رماء قرشد.
واعتبر المحاف���ظ أن المبادرة تعزز من 

االنتماء الوطني، وتعبر عن الوفاء لألسرى 
والشهداء.

من جانبه أكد عودة على ضرورة تكاتف 
الجه���ود وتكامله���ا للعم���ل عل���ى هذا 
التوجه والرس���الة الوطنية واالستمرارية 

في مسيرة الوفاء لدماء الشهداء.
من ناحيتها اشارت قرشد الى ان تنفيذ 
فعاليات مب����ادرة "هوية وطن" هدفت الى 

زيادة الوعي الوطني لدى الطلبة.
وتم ضمن فعاليات المبادرة االعتصام 
في خيم���ة الكرامة 2 اس���نادا لألس���رى 
االبطال في س���جون االحت���الل، وافتتاح 
المعرض الفني الوطن���ي، والقاء قصائد 
ش���عرية عن الش���هداء، ومس���رحية عن 
معان���اة االس���رى، باإلضاف���ة الى عرض 
فيديو للقاء مع اس���ير، وأناش���يد وطنية 
االس���رى،  ألهال���ي  وتكري���م  وانش���طة 

والمؤسسات الشريكة.


