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دولة فلســـطين

السـلطة القضــائـيـة

 تبليغ موعد جلسة

صادر عن محكمة بداية جنين في القضية االستئنافية الجزائية رقم 2019/164
إلى المستأنف  محمد احمد سليمان جرادات – جنين –السيلة الحارثية

يقتض���ي عليك الحض���ور الى محكم���ة بداية جنين ي���وم االحد   المواف���ق2019/11/17 
الس���اعة الثامنة صباحا للنظر في القضية االستئنافية الجزائية رقم 2019/164استئناف 
جزاء محكمة بداية جنين بصفتها االس���تئنافية والمس���تانفة على القضية الصلحية رقم 
2019/1658 جزاء صلح جنين من قبلك والتي موضوعها  س���رقة الخيل والدواب والمواشي    
خالفا الحكام المادة 408  عقوبات لس���نة 60 والمستانف ضده الحق العام )يمثله النائب 
العام(وعليه يقتضي حضورك  في الموعد المحدد وتقرر  تبليغك  هذا القرار بالنش���ر في 

احدى الصحف المحلية وعلى اخر محل اقامة وعلى لوحة اعالنات المحكمة .
رئيس هيئة الجنايات- محكمة بداية جنين 
القاضي ايمن صالح

دولة فلســـطين

السـلطة القضــائـيـة

تبليغ موعد جلسة في القضية الجزائية رقم )2018/532( صلح بيت لحم
إلى  المتهم مروان جمال عطا الله عواد من بيت لحم ومجهول محل االقامة حاليا .

 يقتضي حضورك إلى قلم محكمة صلح بيت لحم بتاريخ 2019/12/03 الس���اعة التاس���عة 
صباحًا للنظ���ر في القضية الجزائية المذكورة أعاله الت���ي أقامها ضدك الحق العام والتي 
موضوعها الس���رقة خالفا ألحكام المادة 3/406 من قانون العقوبات رقم 16 لس���نة 1960 
، ويتوجب عليك الحضور الى المحكمة من تاريخ تبلغك هذا اإلعالن بواس���طة النش���ر في 
احدى الصحف المحلية ويمكنك اس���تالم نس���خه عن الئحة االتهام من قلم محكمة صلح 
بيت لحم وبعكس ذلك تجري محاكمتك غيابيا، وعليه وتنفيذًا لقرار سعادة قاضي محكمة 
صلح بي���ت لحم الصادر بتاري���خ 2019/10/16 في القضية المذك���ورة أعاله جرى تبليغك 

بالنشر حسب األصول .
نادر الجوالني
رئيس قلم جزاء محكمة صلح بيت لحم

دولة فلســـطين

السـلطة القضــائـيـة

تبليغ موعد جلسة في القضية الجزائية رقم )2019/87(هيئات محلية بيت لحم
إلى  المتهم عدنان يوس���ف محمد ابو عيش���ه  من بيت لحم ومجه���ول محل االقامة حاليا  
يقتضي حضورك إل���ى قلم محكمة الهيئات المحلية في بيت لح���م يوم االربعاء الموافق 
2019/11/27 الس���اعة التاس���عة صباحًا للنظر في القضية الجزائي���ة المذكورة أعاله التي 
أقامه���ا ضدك الحق العام والتي موضوعها عدم تعاطي حرفة مصنفة بدون الحصول على 
رخص���ة وذلك خالفا للمادة 4 بداللة المادة 9 من قانون الحرف والصناعات رقم 16 لس���نة 
1953 ، ويتوجب عليك الحضور الى المحكمة من تاريخ تبلغك هذا اإلعالن بواس���طة النشر 
في احدى الصحف المحلية ويمكنك استالم نسخه عن الئحة االتهام من قلم محكمة صلح 
بيت لحم وبعكس ذلك تجري محاكمتك غيابيا، وعليه وتنفيذًا لقرار سعادة قاضي محكمة 
صلح بي���ت لحم الصادر بتاري���خ 2019/10/16 في القضية المذك���ورة أعاله جرى تبليغك 

بالنشر حسب األصول .
رئيس قلم محكمة الهيئات المحلية/ بيت لحم
نادر الجوالني

دولة فلســـطين

السـلطة القضــائـيـة

تبليغ موعد جلسة في القضية الجزائية رقم )2019/98(هيئات محلية بيت لحم
إلى المتهم الفرد متري س���ليم ذياب من بيت لح���م ومجهولة محل االقامة حاليا  يقتضي 
حضورك إلى قلم محكمة الهيئات المحلية في بيت لحم يوم االربعاء الموافق 2019/11/27 
الساعة التاسعة صباحًا للنظر في القضية الجزائية المذكورة أعاله التي أقامها ضدك الحق 
العام والتي موضوعها عدم تسديد رسوم النفايات خالفا الحكام المادة )7 ( من نظام منع 
المكاره ورسوم حمع النفايات لبلدية بيت لحم رقم 2 لسنة 2007 ، ويتوجب عليك الحضور 
الى المحكمة من تاريخ تبلغك هذا اإلعالن بواس���طة النش���ر في اح���دى الصحف المحلية 
ويمكنك اس���تالم نس���خه عن الئحة االتهام من قلم محكمة صلح بيت لحم وبعكس ذلك 
تجري محاكمتك غيابيا، وعليه وتنفيذًا لقرار سعادة قاضي محكمة صلح بيت لحم الصادر 

بتاريخ 2019/10/16 في القضية المذكورة أعاله جرى تبليغك بالنشر حسب األصول .
رئيس قلم محكمة الهيئات المحلية/ بيت لحم
نادر الجوالني

دولة فلســـطين

السـلطة القضــائـيـة

تبليغ موعد جلسة في القضية الجزائية رقم )2019/97(هيئات محلية بيت لحم
إلى المتهم جريس ديفيد خضر منصور من بيت لحم ومجهولة محل االقامة حاليا  يقتضي 
حضورك إلى قلم محكمة الهيئات المحلية في بيت لحم يوم االربعاء الموافق 2019/11/27 
الساعة التاسعة صباحًا للنظر في القضية الجزائية المذكورة أعاله التي أقامها ضدك الحق 
العام والتي موضوعها عدم تسديد رسوم النفايات خالفا الحكام المادة )7 ( من نظام منع 
المكاره ورسوم حمع النفايات لبلدية بيت لحم رقم 2 لسنة 2007 ، ويتوجب عليك الحضور 
الى المحكمة من تاريخ تبلغك هذا اإلعالن بواس���طة النش���ر في اح���دى الصحف المحلية 
ويمكنك اس���تالم نس���خه عن الئحة االتهام من قلم محكمة صلح بيت لحم وبعكس ذلك 
تجري محاكمتك غيابيا، وعليه وتنفيذًا لقرار سعادة قاضي محكمة صلح بيت لحم الصادر 

بتاريخ 2019/10/16 في القضية المذكورة أعاله جرى تبليغك بالنشر حسب األصول .
رئيس قلم محكمة الهيئات المحلية/ بيت لحم
نادر الجوالني

دولة فلســـطين

السـلطة القضــائـيـة

تبليغ موعد جلسة في القضية الجزائية رقم )2018/448(هيئات محلية بيت لحم
إلى  المتهم ياس���ر حس���ن عبد الله اب���و صبيح من بيت لحم ومجهول مح���ل االقامة حاليا 
يقتضي حضورك إل���ى قلم محكمة الهيئات المحلية في بيت لح���م يوم االربعاء الموافق 
2019/11/27 الس���اعة التاس���عة صباحًا للنظر في القضية الجزائي���ة المذكورة أعاله التي 
أقامه���ا ضدك الحق العام والتي موضوعها بناء دون ترخي���ص خالفا الحكام المادة )38 ( 
من قانون تنظيم المدن و القرى و االبنية رقم 79 لسنة 1966، ويتوجب عليك الحضور الى 
المحكمة من تاريخ تبلغك هذا اإلعالن بواسطة النشر في احدى الصحف المحلية ويمكنك 
اس���تالم نس���خه عن الئحة االتهام من قل���م محكمة صلح بيت لح���م وبعكس ذلك تجري 
محاكمتك غيابيا، وعليه وتنفيذًا لقرار سعادة قاضي محكمة صلح بيت لحم الصادر بتاريخ 

2019/10/16 في القضية المذكورة أعاله جرى تبليغك بالنشر حسب األصول .
رئيس قلم محكمة الهيئات المحلية/ بيت لحم
نادر الجوالني

دولة فلســـطين

السـلطة القضــائـيـة

 قرار إمهال

صادر عن محكمة  بداية الخليل في القضية الجنائية رقم:2014/38
إلى المتهم: 1. نضال صالح صالح النتشة هوية رقم 949808612 الخليل – بيت عنون 

2. محمد هشام جعفر الجعبري الخليل – حارة الجعبري 
 يقتضي عليك تس���ليم نفسك إلى الس���لطات القضائية خالل مدة عشرة أيام من تاريخ 
تبلغك قرار اإلمهال بالطريقة المبينة وذلك في القضية الجنائية ذات الرقم اعاله والمقامة 
علي���ك من قبل الحق العام على تهمة ترويج وحياوة عملة مزورة -وتزوير وثيقة بنكنوت او 
تداول وثيقة بنكنوت مزورة وأمر بالقبض عليك من قبل مأموري الضابطة العدلية وتسليم 
نفس���ك إلى القضاء وعلى كل من يعلم مكان وجود المتهم المذكور أعاله اإلخبار عنه وإذا 
لم تقوم بتس���ليم نفس���ك خالل المدة المذكورة أعاله تعد فار من وجه العدالة القضائية 
خالل المدة المذكورة أعاله س���تجري محاكمتك غيابي���ا كمتهم فار من وجه العدالة وذلك 
عمال بأحكام المادة 291 من قانون اإلجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 كما أقرر تبليغك 
هذا القرار في الجريدة الرس���مية أو إحدى الصح���ف المحلية وبالتعليق على لوحة اعالنات 

المحكمة وعلى اخر مكان اقامه للمتهم، علمًا بأن القض���ية مع���ينة يوم 2019/11/25 .
القاضي ياسمين جراد 
رئيس محكمة بداية الخليل

دولة فلســـطين

السـلطة القضــائـيـة

قرار إمهال

صادر عن محكمة  بداية الخليل في القضية الجنائية رقم : 2015/62
إلى المتهم: حمزة عزام طه ابو اسنينة هوية رقم 854818648 الخليل – وادي القاضي 

يقتضي عليك تس���ليم نفس���ك إلى السلطات القضائية خالل مدة عش���رة أيام من تاريخ 
تبلغك قرار اإلمهال بالطريقة المبينة وذلك في القضية الجنائية ذات الرقم اعاله والمقامة 
علي���ك من قبل الحق العام على تهمة حيازة مال مس���روق المعاقب عليها بالمادة 412  ع 
لس���نة 1960 ، وأمر بالقبض عليك من قبل مأموري الضابطة العدلية وتس���ليم نفسك إلى 
القض���اء وعلى كل من يعلم م���كان وجود المتهم المذكور أعاله اإلخب���ار عنه وإذا لم تقوم 
بتسليم نفسك خالل المدة المذكورة أعاله تعد فار من وجه العدالة القضائية خالل المدة 
المذكورة أعاله س���تجري محاكمتك غيابيا كمتهم فار من وجه العدالة وذلك عمال بأحكام 
المادة 291 من قانون اإلجراءات الجزائية رقم 3 لس���نة 2001 كما أقرر تبليغك هذا القرار 
في الجريدة الرس���مية أو إحدى الصحف المحلية وبالتعليق عل���ى لوحة اعالنات المحكمة 

وعلى اخر مكان اقامه للمتهم علمًا بأن القض���ية مع���ينة يوم 2019/11/27 . 
القاضي ياسمين جراد
رئيس محكمة بداية الخليل

دولة فلســـطين

السـلطة القضــائـيـة

قرار إمهال

صادر عن محكمة بداية الخليل في القضية الجنائية رقم:2019/92
إلى المته�م:  فؤاد محمد يونس دودين هوية رقم 911341873 دورا  - وسط البلد .

   يقتضي عليك تس���ليم نفسك إلى الس���لطات القضائية خالل مدة عشرة أيام من تاريخ 
تبلغك قرار اإلمهال بالطريقة المبينة وذلك في القضية الجنائية ذات الرقم أعاله والمقامة 
علي���ك من قب���ل الحق العام عن تهمة القتل العمد باالش���تراك خالف���ا للمادة 328 و76 ع 
لس���نة 60 ، وأمر بالقبض عليك من قبل مأموري الضابطة العدلية وتس���ليم نفس���ك إلى 
القض���اء وعلى كل م���ن يعلم مكان وجود المتهم المذكور أع���اله اإلخبار عنه، وإذا لم تقوم 
بتسليم نفسك خالل المدة المذكورة أعاله تعد فار من وجه العدالة القضائية، وخالل المدة 
المذكورة أعاله س���تجري محاكمتك غيابيا كمتهم فار من وجه العدالة وذلك عمال بأحكام 
المادة 291 من قانون اإلجراءات الجزائية رقم 3 لس���نة 2001، كما أقرر تبليغك هذا القرار 
في الجريدة الرس���مية أو إحدى الصحف المحلية وبالتعليق عل���ى لوحة إعالنات المحكمة 

وعلى آخر مكان إقامة للمتهم، علمًا بأن القض���ية معينة يوم 2019/11/4 .
القاضي ياسمين جراد رئيس محكمة بداية الخليل

دولة فلســـطين

السـلطة القضــائـيـة

قرار إمهال

صادر عن محكمة بداية الخليل في القضية الجنائية رقم 2019/115
إلى المتهم : مصطفى احمد رزق حسب الله هوية رقم  802583435 

يقتضي عليكم تسليم أنفسكم إلى الس���لطات القضائية خالل مدة عشرة أيام من تاريخ 
تبلغك قرار اإلمهال بالطريقة المبينة وذلك في القضية الجنائية ذات الرقم أعاله والمقامة 
علي���ك من قبل الحق العام عن تهمة هتك الع���رض خالفا الحكام المادة 2/296 من قانون 
العقوبات رقم 16 لس���نة 1960، وأم���ر بالقبض عليك من قبل مأم���وري الضابطة العدلية 
وتسليم نفس���ك إلى القضاء وعلى كل من يعلم مكان وجود المتهم المذكور أعاله اإلخبار 
عنه، وإذا لم تقوم بتس���ليم نفس���ك خالل المدة المذكورة أعاله تع���د فار من وجه العدالة 
القضائي���ة، وخالل المدة المذكورة أعاله س���تجري محاكمتك غيابي���ا كمتهم فار من وجه 
العدال���ة وذلك عمال بأحكام المادة 291 من قانون اإلجراءات الجزائية رقم 3 لس���نة 2001، 
كما أقرر تبليغك هذا القرار في الجريدة الرس���مية أو إح���دى الصحف المحلية وبالتعليق 
عل���ى لوحة إعالنات المحكمة وعلى آخر مكان إقامة للمتهم، علمًا بأن القض���ية معينة يوم 

الموافق يوم2019/11/3.
القاضي ياسمين جراد
رئيس هيئة الجنايات

دولة فلســـطين

السـلطة القضــائـيـة

مـــذكــرة دعــوى 

صادره عن محكمة صلح طولكرم بالقضية الجزائية رقم 2017/1855 جزاء صلح طولكرم
إلى المتهم » عمار جهاد موسى عوفي » / طولكرم  - مخيم طولكرم    يقتضي حضورك إلى 
محكمة صلح طولكرم يوم الثالثاء الموافق 26/  11 / 2019  الساعة التاسعة صباحًا للنظر 
في الدعوى الجزائية رقم )1855 / 2017  ( صلح طولكرم والتي اقامها عليك المش���تكي » 
يوس���ف سليم عطيه ابو كش���ك  » من قلقيلية  / القرعان  وموضوعها )اصدار شيك بدون 
رصيد خالفا للمادة 421 من قانون العقوبات رقم 16 لس���نة 1960 بموجب االمر العسكري 
890 لسنة 1981( .وعليه يقتضي حضورك في الموعد المحدد وان لم تحضر تجري عليك 

األحكام المخصوصة من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
قاضي  محكمة صلح  طولكرم
دولة فلســـطينالقاضي/هيثم غنام

السـلطة القضــائـيـة

مذكره خالصه حكم جزائي بالنشر صادره عن محكمه صلح طولكرم في الملف 
الجزائي رقم 2012/2036

الى المتهم »مهدي فؤاد عزت جيوسي« من سكان طولكرم حامل هويه رقم »858505977« 
ومجه���ول محل االقامه حاليا نعلمك انه تقرر ادانتك ف���ي الملف المذكور بالتهمة األولى 
المس���نده اليك وهي اتالف مال الغير خالفا ألحكام الم���اده 445 من قانون العقوبات رقم 
16 لسنة 1960 و تبعا لإلدانه الحكم عليك بالحبس مدة شهرين وادانتك بالتهمه الثانيه 
بوصفه���ا المع���دل وهي التهديد خالفا ألح���كام الماده 1/349 من قان���ون العقوبات رقم 
16 لس���نة 1960 وتبع���ا لإلدانه الحكم عليه بالحبس مدة ش���هر وادانتك بالتهمه الثالثه 
وه���ي اإليذاء خالفا للماده 334 قانون العقوب���ات وتبعا لإلدانه الحكم عليك عنها بالحبس 
مدة ش���هرين وعمال بأحكام الماده 72 من قانون العقوب���ات النافذ دمج العقوبات وتنفيذ 
األشد بحق المتهم وهي الحبس مدة شهرين والتي اقامها عليك المشتكي« محمد فخري 
سليم جيوس���ي » من قلنسوه حامل هويه رقم »55218382« حكما يمثابة الحضوري قابال 
لإلستئناف صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 2018/11/22 .
رئيس قلم جزاء صلح طولكرم
احمد عوده     

دولة فلســـطين

السـلطة القضــائـيـة

قرار إمهال صادر عن محكمة بداية اريحا

في الجناية رقم 2019/106
إلى المتهم : محمد باسم حسني عايش/اريحا- ومجهول مكان اإلقامة حاليًا.

يقتضى عليك تسليم نفسك إلى السلطات القضائية خالل عشرة أيام من تاريخ نشر قرار 
اإلمهال هذا حسب األصول من أجل رؤية الجناية المرقومة أعاله ، والمسند لك تهمة عرض 
ابو بيع او تخزين او تداول س���لع غذائية فاسدة او تالفة او مغشوشة او منتهية الصالحية 
خالفا الحكام المادة 1/2 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل للمادة 27 من قانون 

حماية المستهلك رقم 21.
آمر بالقاء القبض عليك ، فعلى مأموري الضابطة القضائية القبض عليك وتسليمك للقضاء 
وعلى كل من يعلم مكان وجودك أن يخبر عنك وإذا لم تسلم نفسك خالل المدة المذكورة 
أعاله تعتبر فار من وجه العدالة ، ويتقرر الحكم بإجراء محاكمتك غيابيًا عماًل بالمادة ) 291 

( من قانون اإلجراءات الجزائية رقم ) 3 ( لسن�2001�ة.
قرر تبليغ قرار اإلمهال هذا للمته���م الفاَر وذلك بإلصاقه على لوحة إعالنات المحكمة 

ُ
ل���ذا أ

وعلى باب مس���كن المتهم وبالنشر بإحدى الصحف المحلية علمًا أن موعد الجلسة القادمة 
اليوم الموافق )2019/11/13(  الساعة التاسعة والنصف صباحًا .                               

القاضي انطون ابو جابر
رئيس محكمة بداية اريحا

إعالن صادر عن شركة كهرباء محافظة القدس
بناًء على اإلنذار الثالث الصادر من كهرباء إسرائيل الذي تسلمته الشركة يوم األحد بتاريخ 2019/9/15، وتبعًا 
لج���دول تقنين التيار الكهربائي عن مناطق امتياز الش���ركة التي بدأت ف���ي 2019/9/22 وحتى تاريخه، وهي 

بذلك تضرب عرض الحائط كافة االتفاقيات الموقعة بين الجانب الفلسطيني واإلسرائيلي.

إن الش���ركة ورغم كل المحاوالت بالمناشدة لوقف السرقات وايجاد الحل المالئم لموضوع التجمعات السكانية 
غي���ر الملتزمة بما فيها مناطق ج ومناطق غالف القدس ومخيمات الصمود الفلس���طينية اال انه لم نجد الحلول 

السريعة لوقف التدهور الحاصل.

إننا نناش���د كافة الشرفاء من أبناء الوطن الحريصين على اس���تمرار عمل الشركة بالقدس ان نقف جميعا عند 
مسؤولياتنا والله من وراء القصد.

المناطق المتأثرةالوقتالتاريخ

منطقة بيت لحم: جزء من بيت فجار )المنطقة الغربية/ وس���ط البلد/ منطقة الصوصة/ 10 � 2019/10/2312
خلة حجة/ المناشير والمصانع في تلك المناطق(.

منطقة رام الله: كفر عقب مدرسة المعسكر/ طلعة الجامع القديم كفر عقب/ المؤسسة 
السويدية والمجاورين/ شارع بلدية كفر عقب والمجاورين/ كفر عقب البلدة القديمة/ 
شارع س���طح مرحبا/ كفر عقب نزول المقبرة/ مصنع الطوب والمجاورين/ كفر عقب تل 
النصبة/ عمارة مرمرة والمجاورين/ جزء من ش���ارع القدس )مس���تودعات أبو شمس���ية 
)البكري( حتى قاعات الفور س���يزن/ ش���ركة المصري للس���يارات/ عرابي شارع القدس 
والمجاورين(/ كازية الس���ويس/ طلعة بك���دار والمجاورين/ أجزاء م���ن مخيم األمعري 
ومدينة البيرة )ش���ارع القدس مح���الت غابة الزهور/ دوار مخي���م األمعري حتى كازية 
الس���ويس/ بنك القدس/ كازية اسو/ ملحمة النبالي والمجاورين(/ جزء من سطح مرحبا 
)شركة ترست/ ش���ركة المس���روجي/ مس���جد الخلفاء والمجاورين(/ كفر عقب )عمارة 
س���يكال/ حارة زغير/ ملحمة الحجاوي والمجاورين(/ جزء من مخيم قلنديا )حارة عنتر/ 

مسجد عمر/ حارة امطير والمجاورين(.

منطقة القدس: كامل منطقة العيزرية )باس���تثناء منطقة الحاووز والمجاورين(/ كامل 
منطقة ابو ديس )باس���تثناء محيط مفرق كبس���ا(/ كامل منطقة الس���واحرة الشرقية 

والشيخ سعد.

تهيب الش���ركة بالمش���تركين أخذ الحيطة والحذر أثناء فترة االنقطاع. وتعتذر لمش���تركيها الكرام عن هذا 

االنقطاع الذي تريد تطبيقه كهرباء إس���رائيل على الشعب الفلس���طيني وبموافقة الحكومة اإلسرائيلية التي 

تمارس العقاب الجماعي على شعبنا.

ستوالي الشركة نشر باقي مناطق االنقطاع لباقي التواريخ تباعًا.

اإلدارة العامة

 دعوة لمرضى نزف الدم 

الجمعي���ة الفلس���طينية ألمراض ن���زف الدم ه���ي جمعية اهلية فلس���طينية، غي���ر ربحية، غير 

حكومية. تأسس���ت الجمعية م���ن قبل المرضى وعائالتهم ومجموعة م���ن المتطوعين والمهنيين 

به���دف مس���اعدة مرضى نزف الدم م���ن ابناء الش���عب الفلس���طيني، وتوفير الخدم���ات الطبية 

 واالجتماعي���ة والنفس���ية األساس���ية والمتخصص���ة، فالعمل التطوعي أس���اس عم���ل الجمعية.

    ومن خالل التنس���يق المباش���ر مع وزارة الصحة الفلس���طينية وبالتعاون م���ع الصندوق العربي 

لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، ضمنت الجمعية تأمينًا صحيًا ومجانيًا لجميع المرضى وعائالتهم، 

وتقوم بالتنسيق المباشر مع الوزارة إلسعاف حاالت بين الحياة والموت. وتعمل الجمعية لتحسين 

نوعية الحياة للمرضى وعائالتهم من خالل المساهمة والتأكيد على أهمية وضرورة توفير العوامل 

المخث���رة بكافة انواعها والعالجات االخرى والخدمات النفس���ية واالجتماعية والتعليمية وذلك من 

خ���الل العمل على خلق الوعي لتعزيز وحماية الوصول الى الرعاية الش���مولية للمصابين بالمرضى 

ولتشجيع تبادل الخبرات والمعلومات.

ته���دف الجمعية الفلس���طينية المراض نزف الدم الى تحديث معلوم���ات المرضى وتحديد كافة 

الحاالت من المرضى بانواع المرض المختلفة وش���دتها  لتحدي���د احتياجات المرضى من العوامل 

المخثرة المختلفة باالضافة الى توثيق االحتياجات الطبية والصحية االخرى ومتابعتها مع الجهات  

الرسمية المختلفة ومقدمي الخدمات.

 وعليه، تدعو الجمعية الفلس���طينية المراض نزف الدم كافة المصابين بامراض نزف الدم والتخثر 

)الثرومبوفيليا( والصفائح الدموية الوراثية المختلفة وليس الهيموفيليا الف و باء فقط، وعائالتهم 

ف���ي الضف���ة الغربية وقطاع غزة أو من يعرف ب���أي من الحاالت المرضية بكافة أنواعها المس���ارعة 

بالتواصل السريع مع مكتب الجمعية في مدينة البيرة  لالهمية القصوى و ذلك لتحديث معلومات 

المرضى والتسجيل من قبل المرضى الجدد وحتى نهاية هذا الشهر ) 31-اكتوبر-2019(.

تلفاكس: 022416006

جوال: 0597651424

psbd.office@gmail.com :ايميل

psbd.palestine@ ،فيس بوك: الجمعية الفلسطينية ألمراض نزف الدم – الهيموفيليا

العنوان:  مركز البيرة الطبي الخيري، الطابق الرابع – قرب جمعية انعاش األسرة.

ألمانيا: عداؤون فلسطينيون يسلطون 
الضوء على صعوبة الحركة في فلسطين

رام الله - "وفا": اختتم 11 عداء من فريق الحق في الحركة- فلس���طين، 

مشاركتهم في ماراثون كولون، الذي أقيم في ألمانيا بدعم من مؤسسة 

التوأم���ة بين مدينتي كولون وبيت لحم، لتس���ليط الضوء على صعوبة 

حركة الفلسطينيين في أرضهم بسبب االحتالل اإلسرائيلي.

ورفع العداؤون ال�11 القادمين من مدن الضفة الغربية، وأراضي ال�48، 

العلم الفلسطيني خالل مشاركتهم في الماراثون على خط النهاية.

وشارك 5 عدائين في س���باق الماراثون الكامل 42.195 كيلومتر، وال�6 

اآلخرين في س���باق النص���ف ماراثون وتمكنوا جميع���ًا من اجتياز خط 

النهاية وتحقيق أرقام جيدة.

ويتمثل الهدف الرئيسي لمجموعة الحق في الحركة، بمشاركته في 

الماراثون، زيادة الوعي عن صعوبات التنقل التي تواجه الفلسطينيين 

ف���ي وطنهم نتيجة ج���دار الفص���ل والتوس���ع العنص���ري، والحواجز 

اإلسرائيلية، عبر مش���اركتهم المستمرة في السباقات الدولية، لجذب 

اهتمام اإلع���الم العالمي فيما يتعلق بحق الفلس���طينيين في التنقل 

والحركة بحرية ودون حواجز وقيود.

وعبرت قائدة الفريق العداءة دياال إسعيد عن فخرها واعتزازها بهذا 

االنج���از الذي حققت���ه المجموعة، عبر رفع العلم الفلس���طيني في هذا 

الحدث الدولي الرياضي الهام.

وفي س���ياق متصل، ركض فريق مكون من 13 عداء من مجموعة الحق 

في الحركة بالركض مسافة 400 كم تتابعي انطالقا من نيويورك وصوال 

إلى العاصمة األميركية واش���نطن، ضمن نش���اط رياض���ي يهدف إلى 

مساندة أنشطة وجهود األونروا في خدمة الالجئين الفلسطينيين في 

مجاالت التعليم والصحة والمعونات الغذائية العاجلة.

وأقيم هذا النش���اط الذي أطلق عليه لقب "ركضة القرن" بالشراكة مع 

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" 

التي تكافح لضمان استمرار قيامها بعملها اإلنساني.

وتمك���ن أعضاء الفريق من إنهاء مس���ار الركض الذي مر من خمس���ة 

واليات هي نيويورك ونيوجرزي وديلور وبالتيمور وواش���نطن، ونظموا 

لقاءات مع المجتمع المحلي الذي قدم دعما كبيرا وتفهما ألهمية عمل 

األونروا وأهمية الرياضة في إيصال هذه الرسالة.

واختتمت المجموعة زيارتها بالمش���اركة في الس���باق السنوي الذي 

تقيمه األونروا لمس���افة 5 كم دعما لغزة، حيث ضم الس���باق ما يقارب 

دم 
ُ
600 عداء من مختلف األعمار، وتخللته فقرات فلس���طينية تراثية ق

خاللها بعض المأكوالت الفلسطينية.

»القدس المفتوحة« تشارك باجتماع الجمعية 
العامة لشبكة »بسيمان« األكاديمية

رام الل���ه - »األي���ام«: اختتم���ت جامع���ة الق���دس المفتوحة 
مش���اركتها الفاعلة في اجتماع الجمعية العامة الثاني للشبكة 
األكاديمية لدول البحر األسود وشرق المتوسط »بسيمان«، الذي 
عقد مؤخرًا بجامعة »روستوف« الحكومية في مدينة »روستوف 

أون دون« الروسية.
ومثل »الق���دس المفتوحة« في االجتماع الذي اس���تمر ثالثة 
أيام، مس���اعد رئيس الجامعة لشؤون العالقات العامة والدولية 
واإلع���الم عم���اد الهودلي، الذي قدم ورقة علمي���ة حملت عنوان 
»دور الق���دس المفتوحة كجامعة رائدة ف���ي التعليم المفتوح 
في المنطقة ومساهمتها في النهوض بشبكة بسيمان«، وذلك 
خالل مؤتم���ر علمي نظمت���ه جامعة روس���توف الحكومية على 

هامش اجتماع الجمعية العامة الثاني.
واس���تعرض الهودلي تجربة »القدس المفتوحة« في التعليم 
المدمج من خالل توظيف خبرتها بمجال التكنولوجيا الحديثة، 
واس���تثمارها لصالح األغ���راض التعليمية وتحفي���ز المبادرات 
اإلبداعية في الجامعة. وناقش المؤتمر المبادرات التكنولوجية 
للجامع���ات لتحقيق أهداف التنمية المس���تدامة في المنطقة، 

خاصة في المجالين االجتماعي واالقتصادي، كما قدم الهودلي 
محاضرة لطلبة تخصص االقتصاد في جامعة روس���توف، مشيرًا 
فيها إلى أن فلس���فة التعلي���م المدمج الت���ي تبنتها »القدس 
المفتوحة« تعد كإحدى الوسائل السلمية لمقاومة االحتالل من 

خالل نشر التعليم بأدوات تكنولوجية عصرية.
خب الهودلي عضوًا في لجنة تنس���يق شبكة »بسيمان«، 

ُ
وانت

ممثاًل عن »القدس المفتوحة« وفلس���طين، كعضو هيئة تحرير 
للصفحة اإللكترونية الخاصة بالشبكة.

وكان االجتم���اع ناق���ش التقري���ر التنفيذي للش���بكة للعام 
الماضي واعتم���اده، إضافة إلى الموافقة عل���ى انضمام أعضاء 
جدد للش���بكة، كما ناقش الخطة التنفيذي���ة للعام المقبل بما 
فيه���ا التحضير لعق���د الجمعية العامة الثال���ث المتوقع عقده 
بجامعة نيقوسيا في قبرص، والبحث عن مصادر تمويل للشبكة 

من خلل مشاريع »إيراسموس+« األوروبية.
وكانت »القدس المفتوحة« انضمت رس���ميًا إلى الش���بكة كعضو 
مؤس���س، وذلك خالل مش���اركتها الع���ام الماضي بأعم���ال المؤتمر 
التأسيسي الخاص بالشبكة، الذي عقد في جامعة أرسطو اليونانية.

لقاء في بيت لحم حول إعادة 
تصميم واستخدام ساحة المهد

بيت لحم – حس���ن عبد الجواد: نظم���ت بلدية بيت لحم، 
أم���س، لقاًء للمجتمع المحلي تحت عن���وان "إعادة تصميم 
واس���تخدام س���احة المهد" بمركز الس���الم في بيت لحم، 
بحض���ور مدير عام البلدية أنطون مرقص، وأعضاء المجلس 
البلدي، ومهندس���ين وممثلين عن المؤسسات المجتمعية 
واألمنية ومواطنين، والعديد من ممثلي فعاليات المجتمع 

المدني في مدينة بيت لحم. 
وج���اء اللق���اء ضم���ن فعاليات مش���روع إع���ادة تصميم 
واستخدام المساحات العامة في مدينة بيت لحم، الممول 

من الوكالة الفرنسية للتنمية، من خالل بلدية باريس.
وج���رى خ���الل اللقاء ع���رض المش���روع عل���ى الحاضرين 
واالس���تماع إلى آرائهم، ما من ش���أنه المساعدة في إعادة 

تصميم ساحة المهد.
وأكد عضو المجلس البلدي المهندس جودة مرقص أهمية 
هذا المش���روع، الذي يهدف إلى إعادة تصميم واس���تخدام 
المس���احات العامة ف���ي مدينة بيت لحم، بما يش���مل إعادة 

تصميم واستخدام ساحة المهد، وتنظيم المدخل الشمالي 
للمدينة، ومشاريع تخدم الخطة المرورية أمام المدارس.

من جهتها، تحدثت منس���قة المش���روع، دين���ا األعرج، 
عن تفاصيل المشروع والنش���اطات التي سيتضمنها، بما 
يش���مل إعادة تصميم واستخدام المس���احات العامة في 
مدينة بيت لحم، مش���يرة إلى أهمية التوعية المجتمعية 
حول استخدام بدائل عن السيارات مثل المشي، واستخدام 
المواص���الت العامة، بهدف المس���اهمة ف���ي التقليل من 

األزمة المرورية.
بدورهم، أدار مهندس���و ش���ركة أنس���طاس للهندس���ة 
والتنظيم نقاش���ًا حول س���احة المهد، بهدف األخذ بعين 
االعتبار أفكار المجتمع المحلي واقتراحاتهم، لضمها إلى 
أفكار البلدية، بهدف الخروج بتصميم لساحة المهد يلبي 
احتياجات جميع المنتفعين من المش���روع، حيث إن شركة 
أنسطاس تم ترس���ية العطاء عليها إلعادة تصميم ساحة 

المهد.


