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دولة فلســــــطين

السـلطة القضــائـيـة

مـــذكــرة دعــوى

صادره عن محكمة صلح طولكرم بالقضيةالجزائية رقم 2017/937 جزاء صلح طولكرم
إل���ى المتهم » عصام في���اض عبد الله فياض  »/ طولكرم   – مخيم نور ش���مس   يقتضي 
حضورك إلى محكمة صلح طولكرم يوم االثنين الموافق 25/  2 / 2019 الس���اعة التاس���عة 
صباح���ًا للنظر في الدعوى الجزائي���ة رقم )937 / 2017  ( صلح طولكرم والتي  اقامها عليك  
المش���تكي » الح���ق العام »  من طولك���رم  / وموضوعها )ادخال اموال الى اراضي الس���لطة 
الوطنية الفلس���طينية دون االفصاح عنه���ا خالفا الحكام المادة 35 بدالل���ة المادة 43 من 
القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 بشان مكافحة غسل االموال  .وعليه يقتضي حضورك في 
الموعد المحدد وان لم تحضر تجري عليك األحكام المخصوصة من قانون أصول المحاكمات 

الجزائية .
قاضي  محكمة صلح  طولكرم

القاضي/امجد شعار    

دولة فلســــــطين

السـلطة القضــائـيـة

مـــذكــرة دعــوى

صادره عن محكمة صلح طولكرم بالقضيةالجزائية رقم 2018/2332 جزاء صلح طولكرم
إلى المتهم » رامي عبد الرحمن سعيد حج محمود  »/ طولكرم   – مخيم نور شمس   يقتضي 
حضورك إلى محكمة صلح طولكرم يوم االربعاء الموافق 27/  2 / 2019 الس���اعة التاس���عة 
صباح���ًا للنظر في الدعوى الجزائية رقم )2332 / 2018  ( صلح طولكرم والتي  اقامها عليك  
المشتكي » بهاء صالح سليمان بعباع »  من طولكرم  / وموضوعها )اصدار شيك بدون رصيد 
خالفا للمادة 421 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المعدلة بموجب االمر العسكري 
890 لس���نة 1981 .وعليه يقتضي حضورك في الموعد المحدد وان لم تحضر تجري عليك 

األحكام المخصوصة من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

قاضي  محكمة صلح  طولكرم

القاضي/محمد جرادات   

دولة فلســــــطين

السـلطة القضــائـيـة

مذكرة دعوى

صادرة عن محكمة احداث طولكرم رقم 2017/2 استشكال احداث 
إلى المستش���كل نور زكي محمد قوزح من طولكرم /مخي���م طولكرم /  مجهول محل االقامة 
حااليا يقتضي حضورك إلى محكمة احداث طولكرم يوم 2019/2/27 يوم االربعاء الس���اعة 
التاس���عة صباحًا للنظ���ر في القضي���ة الجزائية  رق���م 2017/2  محكمة اح���داث طولكرم 
والمقامة من قبلك والتي موضوعها استش���كال تنفيذ القرارالصادر بالقضية الجزائية رقم 

2014/1685 جزاء صلح طولكرم   ، وعليه يقتضي حضورك في الموعد المحدد .
رئيس قلم جزاء محكمة بداية طولكرم  
منتصر ابو حامد 

دولة فلســــــطين

السـلطة القضــائـيـة

مـــذكــرة دعــوى

صادره عن محكمة صلح طولكرم بالقضيةالجزائية رقم 2018/2340 جزاء صلح طولكرم
إل���ى المته���م » اكرم محمد جمعه قنديل  »/ رام الله  – مقابل كازية االرس���ال عمارة جمعة 
قندي���ل الطريفي   يقتضي حضورك إلى محكمة صلح طولكرم ي���وم االربعاء الموافق 27/  
2 / 2019 الس���اعة التاس���عة صباحًا للنظر في الدعوى الجزائية رقم )2340 / 2018  ( صلح 
طولكرم والتي  اقامها عليك  المش���تكي » هزاع خضر محمد عبد اللطيف »  من طولكرم  /
كف���ر جمال وموضوعها )اصدار ش���يك بدون رصيد خالفا للم���ادة 421 من قانون العقوبات 
رقم 16 لس���نة 1960 المعدلة بموجب االمر العس���كري 890 لس���نة 1981 .وعليه يقتضي 
حض���ورك في الموعد المح���دد وان لم تحضر تجري عليك األح���كام المخصوصة من قانون 

أصول المحاكمات الجزائية .
قاضي  محكمة صلح  طولكرم

القاضي/محمد جرادات   

دولة فلســــــطين

السـلطة القضــائـيـة

تبليغ بالنشر خالصة حكم في القضية الجزائية رقم )2017/1332(صلح بيت لحم
إلى المتهم احمد ابراهيم جبريل رومي بصفته المفوض بالتوقيع عن شركة راك تكنولوجيا 

للبناء من بيت لحم سابقا و مجهول محل االقامة حاليا.
نعلمك���م بأنه قد صدر ضدك بتاريخ 2019/1/16 حكم���ا غيابيا قابال لالعتراض في الدعوى 
الجزائي���ة المرقومة اع���اله والمقامة ضدك من الح���ق العام والمتضم���ن ادانتك بالتهمة 
المس���ندة اليك وهي اصدار شيك بدون رصيد خالفا للمادة 421 من قانون العقوبات لسنة 
1960 والحكم عليك تبعا لذلك بالحبس مدة ثالثة اشهر ، وعليه تم تبليغك خالصة الحكم 

بواسطة النشر وذلك حسب االصول والقانون.
عيسى الشيخ درة
رئيس قلم محكمة صلح بيت لحم 

دولة فلســــــطين

السـلطة القضــائـيـة

تبليغ موعد جلسة في القضية الجزائية رقم )2018/309(صلح بيت لحم
إلى المتهم حسام يوسف سالم شمروخ من بيت لحم ومجهول محل االقامة حاليا.

 يقتضي حضورك إلى قلم محكمة صلح بيت لحم يوم الثالثاء الموافق 2019/3/12 الساعة 
التاس���عة صباحًا للنظر في القضية الجزائية المذكورة أعاله التي أقامها ضدك الحق العام 
عن س���امي محمد عيسى حساس���نة من الخليل و التي موضوعها اصدار شيك دون رصيد 
خالف���ا للمادة 421 قان���ون العقوبات رقم 16 لس���نة 1960 ،ويتوجب علي���ك الحضور الى 
المحكمة من تاريخ تبلغك هذا اإلعالن بواسطة النشر في احدى الصحف المحلية ويمكنك 
اس���تالم نس���خه عن الئحة االتهام من قلم محكم���ة صلح بيت لحم وبعك���س ذلك تجري 
محاكمت���ك بمثابة الحضوري، وعليه وتنفيذًا لقرار س���عادة قاض���ي محكمة صلح بيت لحم 
الصادر بتاريخ 2019/1/29 في القضية المذكورة أعاله جرى تبليغك بالنشر حسب األصول .

رئيس قلم محكمة صلح بيت لحم

عيسى الشيخ درة

دولة فلســــــطين

السـلطة القضــائـيـة

تبليغ موعد جلسة في القضية الجزائية رقم )2018/1304(صلح بيت لحم
إلى المتهم ضياء خليل محمد جعفري من بيت لحم ومجهول محل االقامة حاليا.

 يقتضي حضورك إلى قلم محكمة صلح بيت لحم يوم الثالثاء الموافق 2019/3/12 الساعة 
التاس���عة صباحًا للنظر في القضية الجزائية المذكورة أعاله التي أقامها ضدك الحق العام 
و التي موضوعها انش���اء موقع الكتروني لنش���ر ما يمس النظام الع���ام للدولة للخطر على 
الش���بكة االلكترونية او احدى وس���ائل تكنولوجيا المعلومات خالف���ا للمادة 20 فقرة 1 من 
قرار بقانون رقم 16 لس���نة 2017 بش���أن الجرائم االلكترونية  ،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 قلم محكم���ة صلح بيت لحم وبعك���س ذلك تجري 
محاكمتك غيابيا، وعليه وتنفيذًا لقرار سعادة قاضي محكمة صلح بيت لحم الصادر بتاريخ 

2019/1/29 في القضية المذكورة أعاله جرى تبليغك بالنشر حسب األصول .
رئيس قلم محكمة صلح بيت لحم

عيسى الشيخ درة  

دولة فلســــــطين

السـلطة القضــائـيـة

قرار إمهال رقم 2016/153 

صادر عن محكمة الجنايات  / نابلس

في القضية الجنائية 
إلى المتهم : ثائر خالد عبد ربه ابو صالحية _ من نابلس الجبل الشمالي 

يقتضى عليك تسليم نفسك إلى السلطات القضائية خالل عشرة أيام من تاريخ نشر قرار 
اإلمهال هذا حس���ب األصول من أجل رؤية القضية الجنائية المرقومة أعاله والمقامة عليك 

من قبل الحق العام بتهمة: السرقة خالفا لمادة 1/401 عقوبات لسنة 1960
أم���ر بإلقاء القبض عليك ، فعلى مأموري الضابطة القضائية القبض عليك وتس���ليمك إلى 
القضاء ، وعلى كل من يعلم مكان وجودك أن يخبر عنك وإذا لم تس���لم نفسك خالل المدة 
المذك���ورة أع���اله تعتبر فار من وجه العدال���ة ويتقرر الحكم بإج���راء محاكمتك غيابيا عمال 

بالمادة )291( من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
أقرر تبليغ قرار اإلمهال ه���ذا للمتهم الفار وذلك بإلصاقه على لوحة إعالنات محكمة بداية 
نابلس وعلى باب مسكن المتهم وبالنشر بالجريدة الرسمية حسب األصول علمًا بأن الجلسة 

قد تعينت يوم  2019/2/28 الساعة الثامنة والنصف صباحًا.
رئيس هيئة الجنايات  
 القاضي

قاسم ذياب 

دولة فلســــــطين

السـلطة القضــائـيـة

تبليغ بالنشر رقم )2018/4357(

صادره عن محكمة صلح نابلس بالقضية الجزائية 
الى المتهم )يحيى اسامه محمد  داود( من نابلس  –  شارع الساقية  ومجهول محل اإلقامة 
حاليا  يقتضى حضورك إلى محكمة صلح نابلس يوم 2019/3/31   للنظر بالدعوى الجزائية 
المذكورة أعاله والتي اقامها عليك المش���تكي )اياد نعي���م ناجي كرامه(وموضوعها إصدار 
ش���يك بدون رصيد خالفًا للم���ادة 421 من قانون العقوبات رقم 16 لس���نة 1960 المعّدلة 
بموجب األمر العسكري 890 لسنة 1981، ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واإلطالع على 

تفاصيل الدعوى وخالف ذلك يتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقك .

رئيس قلم محكمة صلح جزاء نابلس

دولة فلســــــطين

السـلطة القضــائـيـة

تبليغ بالنشر رقم )2018/3312(

صادره عن محكمة صلح نابلس بالقضية الجزائية 
ال���ى المتهم   ) بدر حس���ام محس���ن رزه ( نابلس – المخفيه  ومجه���ول محل اإلقامة حاليا 
يقتض���ى حضورك إل���ى محكمة صلح نابلس ي���وم 2019/4/14  للنظر بالدع���وى الجزائية 
المذكورة  أعاله والتي أقامها عليك المش���تكي )يوسف جهاد بكر يوسف ( ممثال بالنيابة 
العام���ة )الحق العام ( وموضوعها اصدار ش���يك بدون رصيد خالفًا للم���ادة 421 من قانون 
العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المعدلة بموجب االمر العسكري 890 لسنة 1981، ويمكنك 
الحضور إلى قلم المحكمة واإلطالع على تفاصيل الدعوى وخالف ذلك يتم اتخاذ المقتضى 

القانوني بحقك.
رئيس قلم محكمة صلح جزاء نابلس

دولة فلســــــطين

السـلطة القضــائـيـة

قرار إمهال رقم 2016/208 

صادر عن محكمة الجنايات  / نابلس

في القضية الجنائية 
إلى المتهم : وسيم شاهر عيسى اقرع من نابلس _ قبالن 

يقتضى عليك تسليم نفسك إلى السلطات القضائية خالل عشرة أيام من تاريخ نشر قرار 
اإلمهال هذا حس���ب األصول من أجل رؤية القضية الجنائية المرقومة أعاله والمقامة عليك 
من قبل الحق العام بتهمة: السرقة خالفا الحكام المادة 400 عقوبات لسنة 60 وحيازة سالح 

ناري بدون ترخيص خالفا للمادة 2/25 من قانون االسلحة والذخائر لسنة 1998
أم���ر بإلقاء القبض عليك ، فعلى مأموري الضابطة القضائية القبض عليك وتس���ليمك إلى 
القضاء ، وعلى كل من يعلم مكان وجودك أن يخبر عنك وإذا لم تس���لم نفسك خالل المدة 
المذك���ورة أع���اله تعتبر فار من وجه العدال���ة ويتقرر الحكم بإج���راء محاكمتك غيابيا عمال 

بالمادة )291( من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
أقرر تبليغ قرار اإلمهال ه���ذا للمتهم الفار وذلك بإلصاقه على لوحة إعالنات محكمة بداية 
نابلس وعلى باب مسكن المتهم وبالنشر بالجريدة الرسمية حسب األصول علمًا بأن الجلسة 

قد تعينت يوم 2019/3/5 الساعة الثامنة والنصف صباحًا.
رئيس هيئة الجنايات  
 القاضي

قاسم ذياب 

دولة فلســــــطين

السـلطة القضــائـيـة

قرار إمهال رقم 2018/34 

صادر عن محكمة الجنايات  / نابلس

في القضية الجنائية 
إلى المتهم : 1( ثائر عياد محمود صنوبر _ من نابلس يتما 

2( محمد عارف مزيد صنوبر _ من نابلس يتما  
يقتضى عليك تسليم نفسك إلى السلطات القضائية خالل عشرة أيام من تاريخ نشر قرار 
اإلمهال هذا حس���ب األصول من أجل رؤية القضية الجنائية المرقومة أعاله والمقامة عليك 
من قبل الحق العام بتهمة: الس���رقة باالش���تراك خالفا للمادة 404 /1 والمادة 76 عقوبات 

لسنة 1960
أم���ر بإلقاء القبض عليك ، فعلى مأموري الضابطة القضائية القبض عليك وتس���ليمك إلى 
القضاء ، وعلى كل من يعلم مكان وجودك أن يخبر عنك وإذا لم تس���لم نفسك خالل المدة 
المذك���ورة أع���اله تعتبر فار من وجه العدال���ة ويتقرر الحكم بإج���راء محاكمتك غيابيا عمال 

بالمادة )291( من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
أقرر تبليغ قرار اإلمهال ه���ذا للمتهم الفار وذلك بإلصاقه على لوحة إعالنات محكمة بداية 
نابلس وعلى باب مسكن المتهم وبالنشر بالجريدة الرسمية حسب األصول علمًا بأن الجلسة 

قد تعينت يوم  2019/3/4 الساعة الثامنة والنصف صباحًا.
رئيس هيئة الجنايات  
 القاضي
قاسم ذياب 

دولة فلســــــطين

السـلطة القضــائـيـة

قرار إمهال رقم 2016/100 

صادر عن محكمة الجنايات  / نابلس

في القضية الجنائية 
إلى المتهم : 1( سائد ماهر عبد اللطيف بشتاوي من نابلس الجبل الشمالي 

2( عميد عبد الرحمن حامد قدومي من نابلس _ رأس العين 
يقتضى عليك تسليم نفسك إلى السلطات القضائية خالل عشرة أيام من تاريخ نشر قرار 
اإلمهال هذا حس���ب األصول من أجل رؤية القضية الجنائية المرقومة أعاله والمقامة عليك 

من قبل الحق العام بتهمة: الحرق باالشتراك خالفا للمادة 368.76/ع / لسنة 60
أم���ر بإلقاء القبض عليك ، فعلى مأموري الضابطة القضائية القبض عليك وتس���ليمك إلى 
القضاء ، وعلى كل من يعلم مكان وجودك أن يخبر عنك وإذا لم تس���لم نفسك خالل المدة 
المذك���ورة أع���اله تعتبر فار من وجه العدال���ة ويتقرر الحكم بإج���راء محاكمتك غيابيا عمال 

بالمادة )291( من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
أقرر تبليغ قرار اإلمهال ه���ذا للمتهم الفار وذلك بإلصاقه على لوحة إعالنات محكمة بداية 
نابلس وعلى باب مسكن المتهم وبالنشر بالجريدة الرسمية حسب األصول علمًا بأن الجلسة 

قد تعينت يوم 2019/2/21  الساعة الثامنة والنصف صباحًا.
رئيس هيئة الجنايات  
 القاضي

قاسم ذياب 

دولة فلســــــطين

السـلطة القضــائـيـة

قرار إمهال رقم 2018/56 

صادر عن محكمة الجنايات  / نابلس

في القضية الجنائية 
إلى المتهم : 1( محمد ساهر حمدي عليوي _ من نابلس 

2( احمد ماهر محمد حوتري _ من مخيم بالطة  
يقتضى عليك تسليم نفسك إلى السلطات القضائية خالل عشرة أيام من تاريخ نشر قرار 
اإلمهال هذا حسب األصول من أجل رؤية القضية الجنائية المرقومة أعاله والمقامة عليك 
من قبل الح���ق العام بتهمة: قيادة مركبة بحالة تعرض حياة االش���خاص واالموال للخطر 

خالفا للمادة 1/98 بداللة المواد 104 و 111 ق.م.ف رقم 5 لسنة 2000 )للمتهم االول (
وحيازة مركبة غير مس���جلة بسلطة الترخيص خالفا للمادة 13 ق. م.ف لسنة 2000 بداللة 

المادة 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2009 ) للمتهم االول ( 
وقيادة مركبة بدون تأمين س���اري المفعول خالفا للمادة 73 بداللة المادة 117 من ق .م.ف 

رقم 5 لسنة 2005) للمتهم االول ( 
وقيادة مركبة غير مستوفاة لشروط االمن والمتانة خالفا اللمادة 10/98 بداللة المواد 104 

و 111 ق.م.ف رقم 5 لسنة 2000 )للمتهم االول (
واستعمال سند مزور خالفا للمادة 261 بداللة المادة 260 عقوبات رقم 16 لسنة 60 ) للمتهم االول ( 
واح���داث تغيير في حولة المركبة الذاتية دون اذن س���لطة الترخيص خالفا للمادة 1/24 

بداللة المادة 117 من ق.م.ف رقم 5 لسنة 2000 ) للمتهم الثاني ( 
والتزوير في اوراق رس���مية خالفا للم���ادة 265 بداللة المواد 265 بداللة المواد 262 و 260 

عقوبات لسنة 60 للمتهم الثاني 
وش���راء وبيع مال مس���روق والدليل التوسط في ذلك مع علمه بانه مس���روق خالفا للمادة 

1/412 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 ) للمتهم الثاني ( 
أمر بإلقاء القبض عليك ، فعلى مأموري الضابطة القضائية القبض عليك وتس���ليمك إلى 
القضاء ، وعلى كل من يعلم مكان وجودك أن يخبر عنك وإذا لم تسلم نفسك خالل المدة 
المذك���ورة أعاله تعتبر فار م���ن وجه العدالة ويتقرر الحكم بإج���راء محاكمتك غيابيا عمال 

بالمادة )291( من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
أقرر تبليغ قرار اإلمهال هذا للمتهم الفار وذلك بإلصاقه على لوحة إعالنات محكمة بداية 
نابلس وعلى باب مس���كن المتهم وبالنش���ر بالجريدة الرسمية حس���ب األصول علمًا بأن 

الجلسة قد تعينت يوم  2019/3/4  الساعة الثامنة والنصف صباحًا.
رئيس هيئة الجنايات  
 القاضي

قاسم ذياب 

دولة فلســــــطين

السـلطة القضــائـيـة

قرار إمهال رقم 2016/16 

صادر عن محكمة الجنايات  / نابلس

في القضية الجنائية 
إلى المتهم : احمد عمر احمد شايب _ من نابلس روجيب 

يقتضى عليك تسليم نفسك إلى السلطات القضائية خالل عشرة أيام من تاريخ نشر قرار 
اإلمهال هذا حس���ب األصول من أجل رؤية القضية الجنائية المرقومة أعاله والمقامة عليك 

من قبل الحق العام بتهمة: اتالف مال الغير خالفا للمادة 445 عقوبات لسنة 60
أم���ر بإلقاء القبض عليك ، فعلى مأموري الضابطة القضائية القبض عليك وتس���ليمك إلى 
القضاء ، وعلى كل من يعلم مكان وجودك أن يخبر عنك وإذا لم تس���لم نفسك خالل المدة 
المذك���ورة أع���اله تعتبر فار من وجه العدال���ة ويتقرر الحكم بإج���راء محاكمتك غيابيا عمال 

بالمادة )291( من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
أقرر تبليغ قرار اإلمهال ه���ذا للمتهم الفار وذلك بإلصاقه على لوحة إعالنات محكمة بداية 
نابلس وعلى باب مسكن المتهم وبالنشر بالجريدة الرسمية حسب األصول علمًا بأن الجلسة 

قد تعينت يوم  2019/2/28 الساعة الثامنة والنصف صباحًا.
رئيس هيئة الجنايات  
 القاضي
قاسم ذياب

"األعمال الخيرية" توقع اتفاقيات مع سبع
مدارس لتنفيذ مشروع المظالت المدرسية

جنين - محمد بالص: وقع مفوض 
ع���ام هيئ���ة األعم���ال الخيرية في 
إبراهيم راش���د، أمس،  فلس���طين، 
اتفاقيات تعاون مع خمس مدارس 
تابعة لمديريتي التربية والتعليم 
العالي في جنين وقباطية، من أجل 
تنفيذ مشروع المظالت المدرسية.

الهيئة  ف���ي مقر  التوقيع  وجرى 
الرئيس بمدينة جنين، بمش���اركة 
مدراء ومديرات م���دارس بنات دير 
غزالة، نور س���رية، وذك���ور قباطية 

الوهاب حنايشة،  عبد  األساس���ية، 
أحمد  الثانوي���ة،  وذك���ور حطي���ن 
خل���وف، وبن���ات دير أب���و ضعيف 
الثانوي���ة، إك���رام ب���ركات، وبنات 
آف���اق  الثانوي���ة،  اإلبراهيميي���ن 
الثانوية،  العلي���ان، وبن���ات عن���زا 
ومنته���ى  ش���رقاوي،  ميس���ون 
سهى  للبنات،  األساسية  الحوراني 

لحلوح.
وأك���د مدراء ومدي���رات المدارس 
المس���تفيدة م���ن منح���ة الهيئة، 

غنيم يوقع مذكرة تفاهم
 لتنفيذ مشاريع مائية

رام الل���ه - "األيام": وقع رئيس س���لطة المياه مازن غني���م، امس، مع الهيئة 
العربي���ة الدولية العمار غزة ممثل���ة بوكيلها المحامي محم���د ابو زيد مذكرة 

تفاهم لتنفيذ مشاريع نوعية في فلسطين.
ويأتي توقيع االتفاقية في إطار س���عي س���لطة المياه، بحس���ب بيان صدر 
عنها، امس، للنهوض بقطاع المياه من خالل تنفيذ مشاريع تساهم في تلبية 

احتياجات قطاع المياه وضمان العمل على تنفيذ المشاريع الالزمة.
وأكد غنيم على ان س���لطة المياه تسعى دائما للتعاون مع مختلف االطراف 
الداعم���ة لقطاع المياه والصرف الصحي من أج���ل تأمين خدمة المياه وتنفيذ 
مشاريع حيوية تستجيب للحاالت الطارئة ال سيما اننا في فلسطين نعاني من 
محدودية كميات المياه نتيجة لسيطرة االحتالل على مصادرنا المائية وكذلك 
العمل على التخفيف من االثار السلبية للمياه العادمة وتحسين الوضع البيئي 

منعا للتلوث وحفاظا على الصحة العامة واستغالل المياه المعالجة.

بلدية جنين توقع اتفاقية
 لتعبيد طرق داخلية

جنين - محمد بالص: وقع رئيس بلدية جنين، الدكتور محمد أبو غالي، أمس، 
اتفاقية لتنفيذ مشروع تعبيد طرق داخلية في أنحاء متفرقة بالمدينة.

وقال أبو غالي، إن هذا المش���روع ممول من صندوق إقراض وتطوير الهيئات 
المحلية بقيمة 375 ألف يورو وبإسهام من البلدية.

وأوضح، أن عملية تنفيذ المشروع ستبدأ خالل األيام القليلة القادمة، وتشمل 
الش���وارع والطرق الداخلية التي يبلغ عددها 13 شارعا وطريقا بطول ما يقارب 

عشرة آالف متر تم اختيارها حسب التوزيع الجغرافي والسكاني للمدينة.
وجرت مراس���م التوقيع، في مكت���ب رئيس البلدية بحض���ور مديرة الدائرة 
الهندسية، شيرين أبو وعر، ومس���ؤول الطرق، المهندس فوزي عويس، ومدير 

الشركة المنفذة.

"تربية قلقيلية" تكرم طلبتها 
الموهوبين موسيقيًا

قلقيلي���ة - "األيام": كرم���ت مديرية التربية والتعليم العالي ف���ي محافظة قلقيلية، 
أمس، طلبتها الموهوبين موس���يقيًا، الذين ش���اركوا في األندية الموسيقية الشتوية 
للموهوبين موس���يقيًا، والتي أقيمت في مدرس���تي بنات أبو علي إياد الثانوية وذكور 

الرازي األساسية.
وقالت مدي���رة "تربية قلقيلية" نائل���ة فحماوي، إن إقامة ه���ذه األندية تأتي ضمن 

أنشطة المديرية الشتوية الستثمار وقت فراغ الطلبة عبر أنشطة تصقل مهاراتهم.
وأش���ارت إلى سعي المديرية إلى إدخال أنش���طة غير نمطية للطالب في مدارسهم، 
وتشجعهم على العلم والعمل، مؤكدة ضرورة االهتمام بالموهوبين وتنمية قدراتهم 

العلمية والعملية.
من جهته، أوضح مشرف النشاط الموسيقي ضرغام جمعة، أن إطالق األندية الشتوية 
للموهوبين موس���يقيًا، يأتي ضمن اس���تعدادات المديرية للمش���اركة في المسابقة 

المركزية للعزف في شهر آذار المقبل.

"الحــق" تختتــم دورة حــول اتفاقيــة حقــوق ذوي اإلعاقة
رام الله - "األيام": اختتم مركز الحق التطبيقي للقانون 
الدول���ي في مؤسس���ة "الحق"، أمس، المرحل���ة األولى من 
مراح���ل التدريب عل���ى اتفاقية حقوق األش���خاص ذوي 
اإلعاقة، حيث شارك في الدورة، التي استمرت يومين، 30 
متدربًا ومتدربة من مؤسسات حقوقية فلسطينية تعنى 
بحق���وق ذوي اإلعاقة، إلى جانب عدد من األش���خاص ذوي 

اإلعاقة.
وتناولت الجلس���ات التدريبية، حس���ب بيان لمؤسس���ة 
الحق، عرضًا تفاعليًا ومفصاًل للحقوق الواردة في اتفاقية 
األشخاص ذوي اإلعاقة، وما تمتاز به قياسًا على االتفاقيات 
الدولية األخ���رى لحقوق اإلنس���ان، من حيث الش���مولية 
والتفصيل والعمق وال���دالالت، ومفهوم اإلعاقة وتطوره، 
وكيفية التعامل مع مفه���وم اإلعاقة في إطار التفاعالت 
الديناميكية في مس���ار بناء بيئة تمكينية لذوي اإلعاقة، 

وارتباطها بالتنوع البشري والكرامة اإلنسانية.  
كما تناولت التصنيفات الدولية لألداء الوظيفي والعجز 
والصحة في ض���وء االتفاقية ومنظمة الصح���ة العالمية 
وتحديثاتها، والتزامات فلس���طين بكفالة وتعزيز إعمال 
حقوق اإلنس���ان إعمااًل تامًا لجميع األشخاص دون تمييز 
م���ن أي نوع على أس���اس اإلعاقة، واتخاذ كاف���ة التدابير 
التش���ريعية وغير التش���ريعية والدور المح���وري لذوي 

اإلعاقة على هذا الصعيد بموجب االتفاقية.
واس���تعرض التدري���ب المفاهي���م األساس���ية الواردة 
ف���ي اتفاقية حق���وق األش���خاص ذوي اإلعاقة، ال س���يما 
المس���اواة وعدم التمييز، وإمكانية الوص���ول، والتدابير 
التيس���يرية، والتدابير الخاصة واإلجرائية، ومقاربات في 
ضوء التجارب العملية على األرض، وكيفية فهم الحقوق 
المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 
المنصوص عليها في اتفاقية حقوق ذوي اإلعاقة على نحو 
معمق، وفقًا لألعم���ال التحضيرية لالتفاقية والتعليقات 
العامة اللجنة الدولية المختصة والمعايير والممارس���ات 
الفضلى؛ وص���واًل إلى نهج قائم على الحقوق في التعامل 
مع حقوق األش���خاص ذوي اإلعاقة تش���ريعيًا وسياساتيًا 

وفي التطبيق العملي.
وتناول���ت التدريبات، التي اس���تخدمت فيها وس���ائل 
وأس���اليب متعددة، نظرة القانون األساسي الفلسطيني 
لحقوق ذوي اإلعاقة، وقراءات نقدية تناولت قانون حقوق 
المعوقين للعام 1999 والالئحة التنفيذية الصادرة العام 
2004 وقرارات الس���لطة التنفيذية ذات الصلة، واألحكام 
القضائي���ة الخاصة بحقوق األش���خاص ذوي اإلعاقة، إلى 
جانب عرض ومناقش���ة حاالت وتج���ارب عملية على هذا 

الصعيد.

"القدس المفتوحة" تفتتح برنامجًا 
تدريبيًا حول الشبكات االجتماعية

رام الل���ه - "األي���ام": افتتحت كلية العل���وم التربوية 
ومركز التعليم المس���تمر وخدمة المجتمع في جامعة 
القدس المفتوح���ة، برام الله، أم���س، برنامجًا تدريبيًا 
حول دور الشبكات االجتماعية في إدارة عملية التعليم 
والتعل���م، وكيفية توظيفه���ا في التعلي���م والتعلم، 
استهدف 22 من أعضاء هيئة التدريس في الكلية من 
مختلف فروع الجامعة، ورؤس���اء أقسام الكلية، ويتولى 
عملية التدريب لميس شلش، ومروة شماسنة من مركز 

التعليم المفتوح.
وحض���ر االفتت���اح نائ���ب رئي���س الجامع���ة للش���ؤون 
األكاديمية س���مير النجدي، وعميد كلية العلوم التربوية 
مجدي زام���ل، والقائم بأعم���ال مركز التعليم المس���تمر 

وخدمة المجتمع محمد فحل.
وق���ال النج���دي: إن التدري���ب يأتي انس���جامًا والخطة 
اإلس���تراتيجية للدائرة األكاديمية في الجامعة، الهادفة 
إل���ى تس���ليح طاقمه���ا األكاديم���ي بأح���دث المهارات 

التكنولوجية والتعليمية وغيرها.
من جهت���ه، أوضح زام���ل أن البرنام���ج التدريبي يأتي 
منسجمًا مع رس���الة الكلية وأهدافها الرامية إلى مواكبة 

التجديدات المعرفية والتكنولوجية والتربوية، وهو جزء 
من الخطة اإلس���تراتيجية للكلية والجامعة، ويهدف إلى 
إكس���اب المتدربين المهارات الالزمة في إدارة الشبكات 
االجتماعية ف���ي التعليم التعلم، واالس���تفادة منها في 
برام���ج إعداد المعلمي���ن، وتزويدهم بكيفي���ة توظيفها 
واس���تخدامها في التطوير األكاديمي والمهني، ونش���ر 
وتعزيز توظيف شبكات التواصل االجتماعي في العملية 
التعليمية، والتمكن من المهارات الالزمة لتطبيقها، وأنه 
يتضمن لق���اءات وجاهية وأخ���رى إلكترونية وتطبيقات 

عملية هادفة.
وبّي���ن أن البرنام���ج يتضمن محاور عدة، منها ش���بكات 
التواص���ل االجتماعي وطبيعة اس���تخداماتها، والتعامل 

عمليًا معها في سياق التعليم والتعلم.
بدوره، ذكر فحل أن مركز التعليم المستمر هو الحاضنة 
لتدريب العاملين في الجامعة، من خالل توفير المتطلبات 
لرفع كفاءة العاملين من الجوانب الفنية والمهنية كافة، 
ويأت���ي البرنامج التدريب���ي كمحصلة تع���اون بين كلية 
العلوم التربوية ومركز التعليم المس���تمر ومركز التعليم 

المفتوح.

أن مش���روع المظ���الت المدرس���ية 
يكتس���ب أهمية خاصة بالنس���بة 
للطلبة، ويس���تفيد منه نحو 2300 
طالب���ا وطالب���ة، ويس���هم في خلق 
واق���ع تعليمي بيئي جي���د، والحد 
م���ن النتائج الس���لبية الناجمة عن 
الواقع البيئي غير المهيأ، مؤكدين، 
أن ه���ذا التطوير البيئ���ي يزيد من 
دافعي���ة الطلبة نح���و التعلم وحب 

المدرسة.
وبي���ن راش���د، أن هذا المش���روع 
ج���اء ضمن حملة "العل���م للجميع"، 
توزي���ع  عل���ى  اش���تملت  والت���ي 
الحقائب المدرس���ية ومستلزماتها 
الطلب���ة األيت���ام والفق���راء  عل���ى 
الذين تعيش  والمحتاجين وأولئك 
عائالتهم أوضاعا اقتصادية صعبة 
م���ن توفير  تح���ول دون تمكينها 
مستلزمات دراسة أبنائها، وتكريم 

المتفوقين والمبدعين منهم.
وأشار راشد إلى مذكرة التفاهم ما 
بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم 
العال����ي، والتي تضمن����ت إطار عمل 
يس����هم في تطوير آف����اق النهضة 
ما  ف����ي ظل  المرج����وة  التعليمي����ة 
تواجهه من تحدي����ات وتهديدات، 
القطاع  ف����ي  نقل����ة نوعية  وإحداث 
الطلبة  إل����ى  والوصول  التعليم����ي، 
األكثر  الس����كانية  التجمع����ات  في 
تهميشا، وتعزيز التدريب والتطوير 

المهني والتربوي واألكاديمي.

جنين: محاضرة في "القدس 
المفتوحة" حول مخاطر المخدرات

جنين - "األيام": نظمت شرطة جنين بالتعاون مع هيئة التوجيه السياسي والوطني، 
أم���س، محاضرة توعية حول آفة المخدرات اس���تهدفت طلبة جامعة القدس المفتوحة 

في المدينة.
وقدم مادة المحاضرة، مس���ؤول قسم التوعية واإلرش���اد في فرع مكافحة المخدرات 
بشرطة المحافظة، المساعد أول أمين أبو الرب، وذلك بحضور ممثلين عن هيئة التوجيه 
السياس���ي والوطني، وقس���م ش���ؤون الطلبة، وعدد من طلبة الجامع���ة من تخصصات 

مختلفة.
وتحدث أبو الرب، حول ماهية المواد المخدرة وأس���باب ومس���ببات وأضرار تعاطيها، 

واإلشكاليات الناجمة عنها، وعرض صورا توضيحية تعرف بأنواعها وأشكالها.
وركز على أهمية التكاتف المجتمعي في مواجهة واجتثاث هذه اآلفة الدخيلة على 
المجتمع، وزيادة مس���توى التوعية لدى الطلبة وتأهيلهم ليكونوا قادرين على توعية 

المجتمع وأفراده وإبعادهم عن مخاطر هذه اآلفة وسبل الوقاية منها.

مشاركون في توقيع احدى االتفاقيات.


