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تنويه
ســقط ســهوا في اعالن صادر عن دائرة تســجيل االراضي في جنين رقم المعاملة (2019/8345) 
المنشــور فــي جريدة الحياة حيــث ذكر في االعالن الوكالــة الدورية رقــم (447/2019/8605) عدل 
جنيــن بتاريــخ 2019/8/4 والصحيــح الوكالة الدورية رقــم (447/2019/8305) عــدل جنين بتاريخ 

2019/8/4 لذا اقتضى التنوية
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إخطار تنفيذي – بالنشر في إحدى الصحف المحلية  (((7425208))) 
صادر عن دائرة تنفيذ نابلس  رقم القضية : 2019/8249 سجل 

تنفيذ   تاريخ التحرير : 2019/11/14
إلى المدين /المحكوم عليه / سمير تيسير ناهد داود هوية رقم : 917911430 – 1 وعنوانه نابلس 

, الجبل الشمالي , شارع بيلبوس األوسط عمارة وائل عرفات هاتف
أخبرك بأن الدائن / المحكوم له -1 قسم اإلقراض لدى وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 
الفلسطينيين في الشرق األدنى / بيت لحم . قد ابرز لهذه الدائرة كمبيالة , تحمل توقيعك / بصمتك 

ومستحقة األداء بمبلغ 662 دينار أردني , 45.0 شيقل إسرائيلي المرفق عنها صورة لالطالع 
لذلك فانه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات أو إرســال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل أســبوعين 
من تاريخ هذا اإلعالم وفقا إلحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب األصول , وإذا 
لم تبادر بذلك فسوف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى إخطارك بذلك  

إخطار تنفيذي – بالنشر في إحدى الصحف المحلية   

مأمور التنفيذ

إخطار تنفيذي – بالنشر في إحدى الصحف المحلية  (((7380705))) 
صادر عن دائرة تنفيذ نابلس  رقم القضية : 2019/7107 سجل 

تنفيذ  تاريخ التحرير : 2019/11/5
إلــى المديــن /المحكوم عليه / تميــم صالح راغب جوابرة هوية رقــم : 411413073 – 2  وعنوانه 

نابلس , المخفية , مقابل الصحة  هاتف
أخبــرك بأن الدائن / المحكوم له -1شــركة ميلون فيكــس لألجهزة الخلوية / نابلس . قد ابرز لهذه 
الدائرة كمبيالة , تحمل توقيعك / بصمتك ومســتحقة األداء بمبلغ 1929 شــيقل إسرائيلي المرفق 

عنها صورة لالطالع 
لذلك فانه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات أو إرســال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل أســبوعين 
من تاريخ هذا اإلعالم وفقا إلحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب األصول , وإذا 
لم تبادر بذلك فسوف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى إخطارك بذلك  

إخطار تنفيذي – بالنشر في إحدى الصحف المحلية   

مأمور التنفيذ

إخطار تنفيذي – بالنشر في إحدى الصحف المحلية  (((7399151))) 
صادر عن دائرة تنفيذ نابلس  رقم القضية : 2019/10337 سجل 

تنفيذ  تاريخ التحرير : 2019/11/10
إلــى المديــن /المحكــوم عليه / محمد عمر محمــد عرفات هوية رقــم : 999481534 – 1  وعنوانه 

نابلس , شارع 16 , هاتف
أخبــرك بأن الدائن / المحكوم له -1شــركة ميلون فيكــس لألجهزة الخلوية / نابلس . قد ابرز لهذه 
الدائرة كمبيالة , تحمل توقيعك / بصمتك ومســتحقة األداء بمبلغ 717 شــيقل إســرائيلي المرفق 

عنها صورة لالطالع 
لذلك فانه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات أو إرســال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل أســبوعين 
من تاريخ هذا اإلعالم وفقا إلحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب األصول , وإذا 
لم تبادر بذلك فسوف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى إخطارك بذلك  

إخطار تنفيذي – بالنشر في إحدى الصحف المحلية   

مأمور التنفيذ

إخطار تنفيذي – بالنشر في إحدى الصحف المحلية  (((7378147))) 
صادر عن دائرة تنفيذ نابلس  رقم القضية : 2019/10063 سجل 

تنفيذ  تاريخ التحرير : 2019/11/4
إلى المدين /المحكوم عليه / نضال منير نور صروان هوية رقم : 854446671 – 1  وعنوانه نابلس 

, نابلس ..., الياسمينة قرب عبد المغيث األنصاري هاتف
أخبــرك بأن الدائن / المحكوم له -1شــركة ميلون فيكــس لألجهزة الخلوية / نابلس . قد ابرز لهذه 
الدائرة كمبيالة , تحمل توقيعك / بصمتك ومســتحقة األداء بمبلغ 1525 شــيقل إسرائيلي المرفق 

عنها صورة لالطالع 
لذلك فانه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات أو إرســال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل أســبوعين 
من تاريخ هذا اإلعالم وفقا إلحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب األصول , وإذا 
لم تبادر بذلك فسوف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى إخطارك بذلك  

إخطار تنفيذي – بالنشر في إحدى الصحف المحلية   

مأمور التنفيذ

اخطار تنفيذي – بالنشر في احدى الصحف المحلية صادر 
عن دائرة نفيذ نابلس  رقم القضية  رقم 2019/4494 

سجل تنفيذ تاريخ 2019/11/5
الى المدين/المحكوم عليه

حمادة  ساري رزق شمسه هوية رقم 850362377
عنوانه نابلس بيتا ، وسط البلد ، مقابل محمص السيالوي.

اخبرك بان الدائن/المحكوم له جهاد فوزي طالب ابو دياك /جنين
قــد ابــرز لهذه الدائرة كمبيالــة تحمل توقيعك/بصمتك ومســتحقة االداء بمبلغ 20211.0 شــيقل 

اسرائيلي المرفق عنها صورة لالطالع
لذلك فانه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات او ارســال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل اســبوعين 
من تاريخ هذا االعالم وفقا الحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب االصول واذا لم 
تبادر بذلك فسوف تقوم دائرة التنفيذ باجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى اخطارك بذلك.  

مأمور التنفيذ

اخطار تنفيذي بالنشر في احدى الصحف المحلية  صادر عن 
دائرة تنفيذ دورا رقم القضية 2019/3075 سجل تنفيذ  

الــى المديــن المحكوم عليه محمد خليل مصطفى غنام هوية رقم 410012546 - الخليل - مفرق 
العجوري - بالقرب من المسجد عمارة حلمي الجمل الطابق الثاني 

اخبرك بان الدائن المحكوم له محمود احمد يوســف ابو ســنينة - الخليل قد ابرز لهذه الدائرة شــيك 
تحمــل توقيعك بصمتك ومســتحقة االداء بمبلغ 20000 دينار اردني لذلــك فانه يتوجب حضورك 
ومراجعتك بالذات او ارســال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل اســبوعين من تاريخ هذا االعالم وفقا 
الحكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلســطيني حســب االصول واذا لم تبادر بذلك فســوف تقوم 

دائرة التنفيذ باجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى اخطارك بذلك. 

مأمور التنفيذ

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

11/21 د
 دعوى مدنية رقم 2018/301
  محكمة بداية بيت لحم

  تاريخ 2019/11/21

تبليغ بواسطة النشر الئحة دعوى وموعد جلسة صادر عن 
محكمة بداية بيت لحم في الدعوى المدنية رقم 2018/301

الى المدعى عليه : شركة نيو يورب  للسياحة والسفر / اوكرانيا / لفيف / شارع كريفا ليبا  نعلمكمك 
بانه قد اقام ضدك المدعي شركة فنادق برادايس المساهمة الخصوصية المحدودة بواسطة وكيله 
المحامــي رائد أعمية دعوى حقوقية حملت الرقم المذكور اعاله ، موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 

(18000)ثمانية عشر الف دوالر امريكي .
وبناء على  القرار الصادر بتاريخ 2019/11/21 في الدعوى المذكورة اعاله فقد تقرر تبليغكما موعد 
الجلســة القادمة والئحة الدعوى في احد الصحف المحلية وعلى لوحة اعالنات المحكمة واخر مكان 
اقامة حســب القانون ، وعليكم تقديم الئحة جوابة خالل خمســة عشــر يموا من تاريخ هذا التلبيغ 
ومراجعــة المحكمــة و/أو ارســال وكيال عنك ، علما بان موعد الجلســة القادمة يــوم 2019/12/29 

وبعكس ذلك ستجري محاكمتكما حضوريا وفق االصول والقانون .
وفيما يلي الئحة الدعوى 

دعوى حقوق رقم 2018/301 لدى محكمة بداية  بيت لحم الموقرة   
المدعية :- شركة فنادق بردايس المساهمة الخصوصية المحدودة والمسجلة لدى وزارة االقتصاد 
قســم مراقب الشركات تحت رقم (562404616) بواســطة المفوض بالتوقيع عنها السيد سليمان 

عيسى سليمان مصلح و السيد جورج باسيل طناس ابوعيطة .
 وكيلها المحامي رائد اعمية / بيت لحم . 

 / (ET548358) المدعى عليه :   1 - رومان فالديمير فتشــي ايفانشــوك حامل جواز اوكراني رقم
اوكرانيا / لفيف / شارع كريفا ليبا .

 2 - شركة نيو يورب  للسياحة والسفر / اوكرانيا / لفيف / شارع كريفا ليبا .
موضوع الدعوى : المطالبة بمبلغ و مقداره ($18000) ثمانية عشر الف دوالر امريكي .

  الئحة وأسباب الدعوى
-1  المدعية تملك و/او صاحبة فندق سياحي مرخص من قبل وزارة السياحة مقرها في بيت لحم .

-2 المدعى عليه صاحب و/أو مسؤول عن  مكتب سياحي اسمه نيو يورب الموجود في اوكرانيا .
-3 المدعــى عليــه قام على حجز غرف في فندق المدعية وبموجب الحجز قام على احضار مجموعة 
سياحية من دولة اوكرانيا بتواريخ متعددة بالعام 2012 ولم يقوم على دفع فاتورتهم و/او التزاماته 
والتي تعتبر الكشــوفات والجداول والحجوزات المرفقــة في الئحة الدعوى جزء ال يتجزء منها وتقرأ 

معها كوحدة واحدة . 
-4  قامت المدعية  بمطالبة المدعى عليه بالمبلغ المطالب به في الئحة الدعوى  إال انه ماطل ومن 
ثم تمنع عن الدفع و/او السداد و/او الوفاء دون سبب قانوني سليم و/او صحيح مستغال وجود مكتبه 

و/او شركته و/او مقر عمله واقامته خارج البالد  .
-5 ان تمنــع و/او تخلــف المدعى عليه عن تســديد قيمة و/او بدل و/او مقابــل االنتفاع و/او المبيت 
بالفندق من قبل المجموعات السياحية التي كان يرسلها الى مقر المدعية و/او التي كان يحضرها 

غير مبرر وال يستند الى اساس قانوني 
الصالحيــة :-  لمحكمتكــم الموقــرة الصالحية في النظر فــي هذه الدعوى نظــرا لقيمتها  البالغة 
($18000) ثمانيــة عشــر الــف دوالر امريكي ولألختصــاص المكاني لمكان أقامــة المدعية ومكان 

نشوء االلتزام  .
الطلب :- بناء على األسباب الواردة أعاله و/او ألي سبب قد تراه محكمتكم ، فان المدعية تلتمس من 
محكمتكم الموقرة تبليغ المدعى عليه نسخه من الئحة الدعوى ومرفقاتها ومن ثم تعين جلسه وغب 
اإلثبات الحكم للمدعية بالمبلغ المطالب به والبالغة ($18000) ثمانية عشــر الف دوالر امريكي مع 
تضمين المدعى عليه الرســوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفوائد القانونية هذا مع ربط المبلغ 

بجدول غالء المعيشة من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام .
                                                                   مع االحترام ،،،

وكيل المدعية
 المحامي رائد اعمية 

 فاتن عليان 

رئيس قلم الحقوق 

محكمة بداية بيت لحم  

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

11/21 د
محكمة بداية رام اهللا

دائة التنفيذ

إعالن تبليغ بالنشر صادرة عن دائرة تنفيذ رام اهللا في 
الملف التنفيذي رقم 2019/7302

الى المحكوم عليه: طاهر يعقوب طاهر يوسف/ عنوانه سابقا: رام اهللا/ بيتونيا/ بالقرب من بلدية 
بيتونيا/ مجهول محل القامة حاليا.

نعلمك أن المحكوم له/ لها: فاخر يعقوب طاهر يوسف/ وكيله المحامي ناصر رامية.
حيث إن المحكوم له قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ حكم محكمة صلح رام اهللا في الدعوى 
رقــم (2015/1993) الصادر بتاريــخ (2019/03/11) والقاضي ((تفويــض حصص المحكوم عليه 
المذكرو أعاله في قطعة األرض رقم (35) حوض رقم (4) البلد الشمالي من أراضي بيتوينا قضاء 
رام اهللا الى المحكوم له وتسجيل حصص المحكوم عليه باسم المحكوم له وتسليم المحكوم عليه 
الثمن المودع في صندوق المحكمة حســب األصول وتضمين المدعى عليهم الرســوم والمصاريف 
كل بنســبة حصته و70 دينارا  أتعاب محاماة)) باإلضافة الى مبلغ (280 شــيقالً) بدل رســوم دائرة 

التنفيذ حالة ومستحقة االداء.
لــذا يتوجــب عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أســبوعين من نشــر هذا اإلعالن 
وبعكس ذلك ســيتم الســير بإجراءات التنفيذ حضوريا بحقك، وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر 

حسب األصول والقانون.
مع االحترام

مأمور التنفيذ

يحيى عطا

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن

11/21 د

11/21 د

محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ 

السلطة القضائية

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا  في 
الملف التنفيذي رقم 2018/10985    

الــى المحكوم عليه: شــركة الطريفي لالعالم ومنير احمد محمــد مصلح - رام اهللا الطيرة - عمارة 
البداوي 

نعلمك أن المحكوم له: اسامة شعبان محمد برهم -وكيله المحامي محمد ابو جاللة 
نعلمكــم ان المحكوم له بواســطة وكيلته حضر الى دائرتنا وطرح للتنفيذ شــيكات قيمته 15000 
شيكل باالضافة الى مبلغ 160 شيكل بدل رسوم تنفيذ لذا يتوجب عليك انت و/أو من تنيب مراجعة 
دائرة التنفيذ خالل اسبوعين من نشر هذا االعالن وبعكس ذلك سيتم السير باجراء التنفيذ حضوريا 

بحقك وعلى ذلك تم اجراء تبليغك بالنشر حسب االصول والقانون. 

مأمور التنفيذ 

يحيى عطا 

علم وخبر وتبليغ بالنشر في احدى الصحف المحلية  صادر عن 
محكمة صلح نابلس  في الدعوى رقم 2019/1205 حقوق 

طالب التبليغ شركة فنش للتجارة والمقاوالت المساهمة الخصوصية 
المطلوب تبليغه وجدي فوزي فخري بحش هوية رقم 992179028 

واســتنادا لكل ما تقدم وعلى هداه حكمت المحكمة بالزام المدعى عليه وجدي فوزي فخري بحش 
بدفع مبلغ 11515 احد عشر الفاوخسمائة وخمسة عشر شيقل للجهة المدعية شركة فنش للتجارة 
والمقاوالت المســاهمة الخصوصية مــع الزام المدعى عليه بالرســوم والمصاريف ومبلغ 70 دينار 

اتعاب محاماة. 

توقيع رئيس القلم 

11/21 د

11/21 د

   دولــة فلسطيــن

ديوان قاضي القضاة 

   دولــة فلسطيــن

ديوان قاضي القضاة 

المحاكم الشرعية 

محكمة الخليل الشرعية 

 المحاكم الشرعية 

المحكمة الشرعية في الخليل 

مذكرة تبليغ حضور صادرة عن محكمة الخليل الشرعية 
في الدعوى اساس 2019/1233 

الى المدعى عليها احمد محمد اشرف شوقي تامر من مصر وسكان حي الجيزة - القاهرة ومجهول 
محل االقامة فيها وليس له مكان اقامة في دولة فلسطين. 

يقتضــي حضورك الى محكمة الخليل الشــرعية يــوم الخميس الموافق 2019/12/12م الســاعة 
التاســعة صباحــا للنظر في الدعوى اســاس 2019/1233 والتي موضوعها دفــع التعرض في حق 
حضانة المتكونة بينك وبين زوجتك ومدخولتك بصحيح العقد الشــرعي المدعية مروة اياد حلمي 
الناظر من الخليل وسكانها وكيلها المحامية رائد ناصر الدين فاذا لم تحضر او توكل او تعتذر يجري 
بحقك المقتضى الشرعي وعليه صار تبليغك ذلك حسب االصول تحريرا في 23 ربيع االنور لسنة 

1441هـ وفق 2019/11/20م. 

قاضي الخليل الشرعي 

مذكرة تبليغ حضور صادرة عن محكمة الخليل الشرعية 
في الدعوى اساس 2018/1358 

الى المدعى عليه: محســن محمد قاســم خزان من االردن وسكانها ســابقا والمقيم حاليا في دولة 
الكويت ومجهول محل االقامة فيها وال يوجد له محل اقامة في مناطق دولة فلسطين. 

يقتضــي حضورك الى محكمة الخليل الشــرعية يوم االثنين الواقع فــي 2019/12/23م في تمام 
الســاعة التاســعة صباحا للنظر في الدعوى اســاس 2018/1358 المقامة عليك من قبل المدعية 
ليلى خالد شــريف بصل والمعروفة بعد الزواج بعائلة خزان من الخليل وســكانها وكيلها المحامي 
محمد ربحي القصراوي والتي موضوعها طلب التفريق للنزاع والشــقاق فاذا لم تحضر او توكل او 
تعتذر ترى الدعوى بحقك غيابيا وعليه صار تبليغك ذلك حسب االصول تحريرا في 23 ربيع االول 

لسنة 1441هـ وفق 2019/11/20م. 

قاضي الخليل الشرعي 

د. عبد اهللا عبد المنعم العسيلي 

   دولــة فلسطيــن

   دولــة فلسطيــن   دولــة فلسطيــن

11/21 د

11/21 د 11/21 د

السلطة القضائية

السلطة القضائية السلطة القضائية

اخطار تنفيذي – بالنشر في احدى الصحف المحلية (7422132) 
صادر عن دائرة تنفيذ بيت لحم تاريخ التحرير:2019/11/13 

رقم القضية: 2019/2743 سجل تنفيذ 
الى المدين / المحكوم عليه 

-1 عبد القادر عبد القادر احمد مطير هوية رقم: 955741251
وعنوانه: بيت لحم – بيت لحم، واد معالي، بالقرب من عائلة كندو هاتف:
أخبرك بأن الدائن المحكوم له -1 نبيل حسن شحادة أبو الغيب/بيت لحم

قد أبرز لهذه الدائرة شيكات
تحمل توقيعك بصمتك ومستحقة األداء مبلغ شيقل اسرائيلي 9550.0

المرفق عنها صوة لالطالع
لذلك فانه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات او ارســال كل عنك لدائرة التنفيذ خالل اســبوعين 
من تاريخ هذا االعالم وفقاً ألحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب االصول، وذا 

لم تبادر بذلك فسوف تقوم دائرة
التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى اخطاك بذلك 

اخطار تنفيذي -بالنشر في احدى الصحف المحلية.

مأمور التنفيذ

اخطار تنفيذي – بالنشر في احدى الصحف المحلية 
(7386891) صادر عن دائرة تنفيذ بيت لحم تاريخ 

التحرير:2019/11/6 رقم القضية: 2019/1565 سجل تنفيذ 
الى المدين / المحكوم عليه 

-1 عبد اهللا محمد عبد العبيات هوية رقم: 901758722
وعنوانه: بيت لحم – العبيدية، مركز شرطة العبيدية اتف:

أخبرك بأن الدائن المحكوم له -1 شركة كندو للتجارة والمحروقات/بيت لحم
قد أبرز لهذه الدائرة كمبياالت

تحمل توقيعك بصمتك ومستحقة األداء مبلغ شيقل اسرائيلي 1500.0
المرفق عنها صوة لالطالع

لذلك فانه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات او ارســال كل عنك لدائرة التنفيذ خالل اســبوعين 
من تاريخ هذا

االعالم وفقاً ألحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب االصول، وذا لم تبادر بذلك 
فسوف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى اخطاك بذلك 

اخطار تنفيذي -بالنشر في احدى الصحف المحلية.

مأمور التنفيذ

اخطار تنفيذي – بالنشر في احدى الصحف المحلية 
(7106727) صادر عن دائرة تنفيذ بيت لحم تاريخ التحرير: 

2019/9/3 رقم القضية: 2019/237 سجل تنفيذ 
الى المدين / المحكوم عليه 

-1 باسل محمود عبد اهللا فرحان هوية رقم: 851164384
وعنوانه: بيت لحم – تقوع – يســكن في عقار واقع على الشــارع الرئيسي/ مقابل مدرسة عائلة 

سليمان هاتف:
أخبرك بأن الدائن المحكوم له -1 شركة المهد لتأجير السيارات /بيت لحم

قد أبرز لهذه الدائرة كمبياالت
تحمل توقيعك بصمتك ومستحقة األداء مبلغ شيقل اسرائيلي 3500.0

المرفق عنها صوة لالطالع
لذلك فانه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات او ارسال كل عنك لدائرة التنفيذ خالل اسبوعين من 
تاريخ هذا االعالم وفقاً ألحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب االصول، وذا لم 
تبادر بذلك فسوف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى اخطاك بذلك 

اخطار تنفيذي -بالنشر في احدى الصحف المحلية.

 مأمور التنفيذ

ضبط شبكة لتزوير النقود وترويج المخدرات في قلقيلية
قلقيليــة- الحيــاة الجديدة- كشــفت 
محافظة قلقيلية، أمس، عن ضبط جهاز 
االســتخبارات العسكرية مؤخرا لشبكة 
لتزوير النقود وماكنات تزوير ومخدرات، 
وتعمل في مكتبين بمحافظات الوطن.

وقال بيان للمحافظة: إن محافظ قلقيلية 
اللــواء رافع رواجبــة زار امس مقر جهاز 
االســتخبارات العســكرية فــي قلقيلية، 
وأشاد بجهود المؤسسة األمنية في حفظ 
النظام وتعزيز ســيادة القانون ومالحقة 
الخارجين على القانــون، مؤكدا أن هذه 

المؤسسة تعمل بتوجيهات القيادة وعلى 
رأسها الرئيس محمود عباس ووفق الرؤيا 
الوطنيــة، وأنها وجدت للحفاظ على أمن 
المجتمــع وســالمته وحمايته مــن أيدي 

العابثين».
جهــود  رواجبــة  المحافــظ  ثمــن  كمــا 
االســتخبارات العســكرية ممثلــة بقائد 
الجهاز اللواء زكريا مصلح، واكد على ان 
االمن بهذه الجهود يستطيع ضبط الحالة 
والقضــاء علــى كافة الظواهر الســلبية 
التــي تمس امــن المجتمع واســتقراره، 

داعيا الى المزيد من العطاء والتكامل في 
االداء والمهمــات، والضرب بيد من حديد 
على كل من تســول له نفســه المساس 
باألمــن واالســتقرار. مــن جهتــه، ثمن 
مدير الجهاز في المحافظة المقدم شادي 
اشتية زيارة المحافظ، واكد على التصاق 
االمــن بشــعبنا لمحاربــة كافة اشــكال 
الفوضى والفلتان والوقوف خلف الشرعية 
الفلسطينية، مشيراً الى أن العملية تمت 
بشــكل قانوني وتم التواصل مع النيابة 

العامة في كافة االجراءات المتبعة.

«القدس المفتوحة» تنهي استعداداتها ليوم 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الـ 13

وبالتالي  المختصيــن،  مــن 
ســتنقلنا إلى حلقات نقاش 
الحقــة للحديــث فيها ألهل 
ســيكون  حيث  االختصاص، 
الحديــث فيهــا أكثــر تركيزاً 

وعمقاً».
ثم أكــد: «لقد الحظنا خالل 
في  المؤسسات  مع  جلساتنا 
قطاع العدالة ضرورة تعزيز 
التواصــل إلكترونياً وتعزيز 
المعلومــات  تبــادل  شــبكة 
إلكترونيــاً، األمر الذي يقلل 
الكثيــر مــن الجهــد ويعــزز 
سرعة وكفاءة العمل في هذا 
القطاع. ولضمان ذلك، فإنه 
من األهمية أن يكون التطور 
فــي اســتخدام التكنولوجيا 
واألنظمة المحوسبة متوازياً 
المؤسســات  بين  ومتقاربــاً 
العاملة في هذا القطاع، لذا 
فإنه من األهمية تعزيز مبدأ 
الشــفافية عند الحديث عن 
اإلمكانات والقدرات المتوفرة 

في شتى المؤسسات العاملة 
في قطاع العدالة والقانون».

«إن أحــد أهدافنــا من خالل 
الحديــث  هــو  اليــوم  هــذا 
بصــورة موضوعيــة علمية 
وفــي جــو أكاديمــي مهني 
الحساســيات،  عــن  بعيــداً 
مالحظــات  إلــى  للوصــول 
توصيــات قابلــة للتنفيذ  أو 
وتحظــى بدعــم ومســاندة 
من قبــل صناع القــرار في 
قطاع العدالة الذين يشرفنا 
معظمهــم بحضــور فعالية 

هذا اليوم»، قال.
العمــل  تــم  وتابــع: «لقــد 
بشكل مكثف للتحضير لهذه 
الفعالية، وذلك لما لوحظ من 
اهتمام وحساسية للمواضيع 
عنها،  الحديث  سيجري  التي 
تنــوع  علــى  ركزنــا  ولكــن 
المواضيــع وشــمولية أكبــر 
عــدد مــن المؤسســات في 

الفعالية».

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- 
لقــدس  ا معــة  جا علنــت  أ
نهــت  أ نهــا  أ حــة  لمفتو ا
اســتعداداتها كافــة لتنظيم 
يــوم تكنولوجيــا المعلومات 
عشــر  الثالــث  واالتصــاالت 
جيــا  لو لتكنو ا » ن  ا بعنــو
والقانون»، تحت رعاية وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي 
مويــس،  أبــو  محمــود  د.  أ. 
األربعــاء  عقــده  والمقــرر 
المقبــل فــي فنــدق جرانــد 
بارك برام اهللا، بالشراكة مع 

مؤسسات المحلية.
الشــلبي،  ســعادة  م.  وقــال 
مساعد مدير مركز تكنولوجيا 
المعلومــات واالتصــاالت في 
الجامعة، «إن اليوم ســيبحث 
لمنصــات  ا يــز  تعز ســبل 
التوعويــة في مجال القانون 
فلســطين،  داخل  والقضــاء 
العامة،  النيابة  مع  بالشراكة 
بــة  نقا و لعــدل،  ا ة  ر ا ز و
المحاميــن، وديــوان الفتوى 
والشــرطة  والتشــريعات، 
الفلســطينية، إضافــة إلــى 
كليــات الحقوق فــي العديد 
مــن الجامعات الفلســطينية 
ومؤسسات أخرى مختصة في 
هذا المجال، وكذلك الحرص 
على نشــر القوانين التي تم 
اعتمادهــا لجميع القطاعات، 
بمــا يضمــن رفع المســتوى 
التوعوي في مجاالت الحقوق 
المواطــن  لــدى  والقوانيــن 

الفلسطيني».
وأضاف م. الشلبي: «سيساهم 
هــذا اليــوم أيضــاً فــي رفع 
الوعي والمعرفة لدى خريجي 
كليات الحقوق والقانون في 
الجامعــات الفلســطينية في 
مجاالت تكنولوجيا المعلومات 
يضمــن  بمــا  واالتصــاالت، 
مزيــداً مــن القــوة والنزاهة 
نــون  لقا وا ء  لقضــا ا فــي 
أبحاث  وتقديم  الفلسطيني، 
ومداخــالت علميــة مرتبطة 
بتقنيات تكنولوجيا المعلومات 
واالتصــاالت المختلفــة فــي 
أحكام  وتطوير  تطبيق  دعم 

القانون في فلسطين».
أن  «يتوقــع  قائــال:  وتابــع 
يخرج اليوم بأفكار ومبادرات 
قــد  تكنولوجيــة  وحلــول 
تســاهم فــي الحد مــن أية 
معيقــات قد تواجــه تطبيق 
أحــكام القانــون باســتخدام 
تقنيات تكنولوجيا المعلومات 
لمختلفــة  ا الت  تصــا ال ا و
بين  المســتقبلية  والعالقــة 
في  والتكنولوجيــا  القانــون 

العالم االفتراضي.
يــوم  أن  الشــلبي  م.  وقــال 
المعلومات «هو  تكنولوجيــا 
تظاهــرة تكنولوجية اعتادت 
تنظيمهــا  علــى  لجامعــة  ا
بشــكل دائم ومســتمر منذ 
(13) عاماً، تركز على العديد 
مــن المواضيــع التــي تهــم 
ومنها  الفلسطيني،  المجتمع 
تقديم أفكار ومبادرات وحلول 
في  تســاهم  قد  تكنولوجية 
الحــد مــن أيــة معيقــات قد 
تواجه تطبيق أحكام القانون 
باستخدام تقنيات تكنولوجيا 
واالتصــاالت  لمعلومــات  ا
العالقة  وكذلــك  المختلفــة، 
المســتقبلية بيــن القانــون 
العالــم  فــي  والتكنولوجيــا 

االفتراضي».
وتابع: «مــن األهمية بمكان 

أن نشهد تطوراً وتحديثاً حيث 
يلــزم ومــا أمكــن لمنظومة 
القوانيــن المعمــول بها في 
فلســطين؛ لتحقيــق العدالة 
دائمــاً، وتزامنــاً مع انتشــار 
مــل  لتعا ا حجــم  تســاع  وا
مــع التكنولوجيــا في شــتى 
الذي  األمر  وهــو  القطاعات، 
يسعى المسؤولون في قطاع 
العدالــة لتحقيقه في شــتى 
الفلســطينية،  مؤسســاتنا 
الالزمة  األولوية  ويمنحونــه 
ومتابعاتهم،  مهامهــم  فــي 
قوانيــن  إقــرار  خاصــة مــع 
متعددة بدءاً من قانون حقوق 
الملكية، كالمعامالت والبيانات 
ئــم  لجرا ا و إللكترونيــة،  ا
اإللكترونيــة، وغيرهــا مــن 
التي  اإللكترونيــة  األنظمــة 
يتم العمل على استحداثها أو 
تطويرها في مجاالت التجارة 
والمعامــالت  اإللكترونيــة 

المالية».
«لقد شهدت اللقاءات األولية 
التي جمعتنا، كلجنة تحضيرية 
من قيادات مؤسسات العدالة، 
واالهتمــام  الحــرص  علــى 
البالغ والشــعور العميق لهم 
العدل  إلقامــة  بالمســؤولية 
علــى أســاس مبــدأ ســيادة 
القانون، بعيداً عن الشعارات 
اإليمان العميق  الرنانة، مــع 
العامة،  والحريــات  بالحقوق 
وبما ال يعيق تطور وانتشــار 
أو  وتطويعهــا  التكنولوجيــا 
شــتى  لخدمــة  تســخيرها 
مجتمعنــا  فــي  القطاعــات 
م.  ل  قــا لفلســطيني»،  ا

الشلبي.
وتابــع: «مــا يزيــد التحديات 
الــذي  التقــدم  هــو  أمامنــا 
يشــهده العلــم فــي مجــال 
الــذكاء الصناعي أو ما يعرف 
الصناعية  الثــورة  بمصطلح 
الرابعــة، ما يدفــع إلى مزيد 
من االعتماد على التكنولوجيا 
فــي  المحوســبة  واألنظمــة 
شــتى المجاالت، وهــو األمر 
يتطلب–وبالتــوازي- الــذي 

منظومــة  وتحديــث  تطــور 
التــي تضمن  القوانين  مــن 
االســتخدام اإليجابــي لهــذه 

التكنولوجيا».
وسيشــهد اليوم بحســب م. 
شــلبي، مســتويات متعــددة 
والحديــث، بدءاً من  الكلمات 
والمســؤولين  القــرار  صناع 
إلــى  العدالــة،  قطــاع  عــن 
العامــل  المهنــي  القطــاع 
ممثــالً  لــة»  العدا «قطــاع 
برجال القضــاء وكذلك أهل 
العلم األكاديميين من كليات 
مــن  العديــد  فــي  الحقــوق 
الفلســطينية،  المؤسســات 
التكنولوجيا  بأهــل  وانتهــاء 
والمهنييــن الذيــن يعملــون 
لخدمــة مؤسســات العدالــة 
والقضــاء مــن خــالل دوائر 
ت  مــا لمعلو ا جيــا  لو تكنو

واالتصاالت فيها.
وأوضــح م. الشــلبي: «مــن 
المؤكــد أن النظــر إلــى هذا 
المســؤولين  مــن  لتنــوع  ا
ي  و ذ مــن  لمهنييــن  ا و
االختصاص قد يضع مستوى 
النقــاش في تحــد كبير من 
القــدرة على ضبطه أو وضع 
له،  المعالم  واضحــة  حــدود 
ولكنه بالتأكيد سيفتح الباب 
للعديــد مــن المواضيع التي 
كثيــر  باهتمــام  ســتحظى 

35 ألف مسافر عبر معبر الكرامة األسبوع الماضي
أريحا- الحياة الجديدة- تنقل اكثر من 35 الف مواطن ومواطنة 
وزائــر عبر معبر الكرامة خالل األســبوع الماضي، فيما أوقفت 
الشــرطة 152 مطلوبا للقضاء والنيابة العامــة. وذكرت ادارة 
العالقــات العامــة واإلعالم في الشــرطة «أن عــدد المغادرين 
خالل األســبوع بلغ (18419) شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين 
القادميــن (17101) شــخصا، وأن حركــة المســافرين كانــت 
متوســطة. ونوهت إلى أن شــرطة المعبر قبضت خالل الفترة 
نفسها على (152) مطلوبا للقضاء وممنوعا من السفر، سواء 
أثنــاء محاولتهم المغادرة عبــر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء 
دخولهــم لألراضي الفلســطينية، وهم مطلوبــون في قضايا 

مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختالف تقسيماتها.
وأضافت « أن جميع األجهزة األمنية والمدنية في اإلدارة العامة 
للمعابر والحدود قدمت العديد من التسهيالت والخدمات لكافة 
المواطنين، حيث تم التنسيق ل (13) حالة مرضية للسفر ما 
بين جانبي المعبر في ســيارات اإلســعاف الفلسطينية، فيما 
أعاد الجانب اإلســرائيلي (10) مواطنين خالل الفترة نفســها 
بحجة األسباب األمنية». واشارت الى ان الحركة هذا االسبوع 
علــى معبــر الكرامة مفتوحــة في االتجاهين علــى مدار24 
الســاعة مــن االحد حتــى الخميس دون اي تشويشــات على 

حركة المسافرين.


