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دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله

رقم الملف: 2428/ج/2019
التاريخ: 2019/7/8

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي رام الله الس���يد/ هنري وعصام ابناء اس���حق 
ابراهيم طوطح بواس���طة الوكيل الدوري سليمان موسى سليمان أبو دية بموجب الوكالة 
الدوري���ة 2019/4345 بتاريخ 2019/3/4 والوكالة الدورية 2019/4344 المعطوفتان على 

الوكالة العامة 2213 بتاريخ 2019/3/3 تصديق وزارة العدل
الصادرة من كاتب عدل 

وذلك بمعاملة بيع على اراضي 
رام الله حوض رقم 19 حي رقم 8 قطعة رقم 11
رام الله حوض رقم 19 حي رقم 8 قطعة رقم 75

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة خمسة 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: 3350/ج/2018
التاريخ: 2019/7/7

 إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام الله 
يعلن للعموم أنه تقدم لدائرة تس���جيل اراضي رام الله السيد سالمة موسى محمد احمد 

وذلك بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 2007/3853 
الصادرة عن كاتب عدل رام الله

وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 489 حوض رقم 10 من أراضي البيرة
 فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عشرة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(

سالمة موسى محمد أحمدعبد الرحيم حسين أحمد بزار
دائرة تسجيل أراضي رام الله

إخطار
بدون إجحاف بالحقوق

السيد عماد جميل محمود شلطف حامل هوية رقم 910350065 المحترم،
العنوان: رام الله � شارع القدس � مقابل مشتل قلقيلية � منزل عماد شلطف

بوكالتي عن الس���يد عم���اد كريم ميخائيل حجل بصفته الش���خصية وبصفته المفوض 
بالتوقي���ع عن معرض كريس���تال الحجل؛ وحي���ث إنك 1. بتاري���خ 20/06/2018م  قمت 
بإعط���اء موكلي الش���يك الذي يحمل الرق���م 32039947 والبالغة قيمته 1800 ش���يكل 
جديد ألف وثمانمائة شيكل جديد، 2. وبتاريخ 2018/7/20م قمت بإعطاء موكلي الشيك 
ال���ذي يحمل الرق���م 32039948 والبالغة قيمته 1800 ش���يكل جديد أل���ف وثمانمائة 
ش���يكل جديد، وجميعها مس���حوبة على البنك العربي فرع رام الل���ه البلد، وحيث أنه قد 
تبين لدى عرض الش���يكات المنوه إليها أعاله والمسحوبة على البنك المذكور بأنها غير 
قابلة للصرف وال يوجد رصيد قائم ومعد لدفع قيمة الش���يكات المذكورة أعاله، وأعيدت 
جميعها من قبل البنك المسحوب عليه دون صرف لعدم كفاية الرصيد االمر الذي يشكل 
جريم���ة يعاقب عليها القانون خالفا ألحكام المادة رقم 421 من قانون العقوبات رقم 16 
لس���نة 1960 وبعد ع���دة مطالبات قام بها موكلنا إليك و/أو قمنا بها بخصوص تس���ديد 
قيمة الش���يكات المنوه إليها أعاله اال أنك تتمنع عن تس���ديد قيمتها دون أي مبرر و/أو 
مسوغ قانوني س���ليم، لذا ولكل ما تقدم نعلمك بضرورة تسديد المبلغ المنوه إليه أعاله 
والمس���تحق بموجب الشيكات المذكورة وذلك خالل مدة أقصاها 10 أيام عشرة أيام من 
تاريخ تبلغك هذا اإلخطار؛ وبعكس ذلك يؤس���فنا إعالمك بأننا س���نضطر آسفين التخاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة لتحصيل قيمة الش���يكات المذكورة أعاله بما في ذلك إقامة 
الدعوى الجزائية والحقوقية مع إلزامك أيضًا بكل ما ينتج عن ذلك من رس���وم ومصاريف، 

وأتعاب محاماة بواقع 20 % من قيمة الشيكات المنوه إليها أعاله.
مع االحترام،

تحريرًا بتاريخ 2019/7/8م
وكيل المخطر المحامي

معتصم فهد حمودة

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح جنين
التاريخ: 2019/6/10
رقم الدعوى: 2018/2030 حقوق صلح جنين

مذكرة دعوة صادرة عن محكمة صلح جنين في الدعوى الحقوقية 
رقم 2018/2030 لتبليغ المدعى عليه بالنشر

إلى المدعى عليه ادهم يوسف عبد الرحمن ابو حماد / رمانة � جنين ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
يقتض���ى حضورك إلى هذه المحكمة ي���وم 2019/9/10 للنظر في الدع���وى التي أقامتها عليك 
الجهة المدعية رش���دي صديق علي قرارية بواسطة وكيله المحامي: صالح الدين سالمة و/أو عبد 

الله قبها � جنين، والتي موضوعها مطالبة مالية.
ويمكن���ك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على تفاصي���ل الدعوى وعماًل بأحكام المادة 62 من 
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإنه يقتضى عليك تقديم الئحة 
جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبلغك بالنش���ر وإذا لم تحضر ولم ترسل وكياًل عنك 

تجري محاكمتك حضوريًا.
رئيس قلم محكمة صلح جنين
منذر دمج

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 5180/ج/2019
التاريخ: 2019/7/8

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم أنه تق���دم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد محمد مس���عود احمد خضور 
وذل���ك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم س���جل 2083 صفحة رقم 2019/59 تاريخ 

2019/5/21
الصادرة من كاتب عدل سفارة فلسطين/ عمان

وذلك بمعاملة بيع على اراضي 
عربونة حوض رقم 4 حي رقم 1 قطعة رقم 66
عربونة حوض رقم 4 حي رقم 1 قطعة رقم 70
عربونة حوض رقم 4 حي رقم 1 قطعة رقم 46

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(  
محمد مسعود احمد خضور ماهر عمر مصطفى يوسف  

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 5174 /ج/2019
التاريخ: 2019/7/8

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد محمد مصطفى حس���ين يعاقبة 
وذل���ك بصفة وكي���ال دوريا بموج���ب الوكالة الدورية رقم س���جل 997 صفح���ة 2009/36 تاريخ 

2009/10/4
الصادرة من كاتب عدل سفارة فلسطين/ عمان

وذلك بمعاملة بيع على اراضي كفر راعي حوض رقم 39 قطعة رقم 22
فمن له أي اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمسة أيام من 

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

محمد مصطفى حسين يعاقبة توفيق + عاهد + وليد + وجيه أبناء نجيب محمد يحيى 
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 5062/ج/2019
التاريخ: 2019/7/3

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم أن���ه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد حمادة ماجد احمد ابو حس���ن 
بصفتي وكيال عن: حلمي + عمر + محمد + مصطفى + عادل + نادر + نوال + ساحرة أبناء محمود 

مصطفى فريحات بموجب الوكالة الدورية رقم 442/2018/134559 تاريخ 2018/12/18 
بيع الحصص حسب الدورية

الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على اراضي اليامون حوض رقم 13 قطعة رقم 37

فمن له أي اعتراض على ذلك التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 
نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 5060/ج/2019
التاريخ: 2019/7/3

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم أن���ه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد حمادة ماجد احمد ابو حس���ن 
بصفت���ي وكيال عن: عوني + مني���ر + فدوى أبناء ف���ارس عبد الوهاب س���مودي بموجب الوكالة 
الخاصة رقم  ص2018/33 س1851 تاري���خ 2018/1/18 والخاصة  437/2018/2675 عدل جنين 

2018/3/13 والخاصة 437/2018/2001 عدل جنين 2018/2/22
بيع كامل الحصص

الصادرة من كاتب عدل سفارة فلسطين/ عمان
وذلك بمعاملة بيع على اراضي برقين حوض رقم 25 قطعة رقم 111

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 مكتب جنين

دولة فلسطين
السلطة القضائية

إخطار تنفيذي بالنشر
صادر عن دائرة تنفيذ نابلس

تاريخ التحرير: 2019/7/8
رقم القضية: 2016/945 

إلى المدين/ المحكوم عليه: باسل محمود عثمان رمحي هوية رقم: 997676309 - 1
وعنوانه: نابلس � الجبل الشمالي � شارع بيكر

أخبرك بأن الدائن/ المحكوم له: هيثم شفيق محمود عودة/ نابلس
قد أبرز لهذه الدائرة كمبيالة

تحمل توقيعك/ بصمتك ومستحقة األداء بمبلغ 15161 شيقل إسرائيلي.
 المرفق عنها صورة لالطالع

لذل���ك فإنه يتوج���ب حضورك ومراجعت���ك بالذات أو إرس���ال وكيل عنك لدائ���رة التنفيذ خالل 
اس���بوعين من تاريخ هذا اإلعالم وفقًا ألحكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلس���طيني حس���ب 
األص���ول، وإذا لم تبادر بذلك فس���وف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حس���ب القانون لذا 

اقتضى إخطارك بذلك.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية طولكرم
الرقم: 2018/7423 
التاريخ: 2019/7/4

ورقة إخبار بالنشر
صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم

إلى المحكوم عليه: رجائي حامد جاسر سليم من رام الله، عين مصباح، ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
عماًل بقرار س���عادة قاضي التنفيذ بتاريخ 2019/7/3 في القضية التنفيذية 2018/7423 والتي 
موضوعها كمبيالة بقيمة 3600 شيكل والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، فقد تقرر اعالمك 
حيث انه وعمال بالمادة 10 من قانون التنفيذ، فقد تقرر إعالمك أنه عليك أن تقوم خالل خمس���ة 
عش���ر يوما من تاري���خ تبلغك بتنفيذ مضمون القرار و/أو اداء الدين إل���ى المحكوم له: محمد بالل 
خمي���س أبو صفيرة من طولكرم، وإذا لم تقم بتنفيذ مضمون القرار أو لم تقم بالمراجعة فتضطر 

دائرة التنفيذ إلى مباشرة اإلجراءات القانونية بحقك.
تحريرًا في 2019/7/4

مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية طولكرم
الرقم: 2018/5105 
التاريخ: 2019/7/4

ورقة إخبار بالنشر
صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم

إلى المحكوم عليه: عالء باس���م موس���ى خضر من طولكرم، الحارة الشرقية، ومجهول محل اإلقامة 
حاليًا.

عماًل بقرار س���عادة قاضي التنفيذ بتاريخ 2019/7/3 في القضية التنفيذية 2018/5105 والتي 
موضوعها كمبيالة بقيمة 200 ش���يكل والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، فقد تقرر إعالمك 
حيث أنه وعماًل بالمادة 10 من قانون التنفيذ فقد تقرر إعالمك أنه عليك تقوم خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ تبلغك بتنفيذ مضمون القرار و/أو اداء الدين إلى المحكوم له محمد س���ائد مرعب 
عودة من طولكرم، وإذا لم تقم بتنفيذ مضمون القرار أو لم تقم بالمراجعة فتضطر دائرة التنفيذ 

إلى مباشرة اإلجراءات القانونية بحقك.
تحريرًا في 2019/7/4

مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة صلح يطا

التاريخ: 2019/6/30
الرقم: 2019/68

تبليغ الئحة الدعوى ومرفقاتها وموعد جلسة
بواسطة النشر

في الدعوى الحقوقية رقم 2019/68
إلى المدعى عليهما: صهيب عبد الكريم عبد الفتاح محاريق والمعتز بالله عبد الكريم عبد الفتاح 

محاريق وكالهما من السموع ومجهولي محل اإلقامة حاليًا.
لذلك يقتضى حضوركما إلى محكمة صلح يطا يوم الثالثاء 2019/9/17 الس���اعة التاسعة صباحًا 
في الدعوى الحقوقية رقم 2019/68 والتي أقامها ضدكما المدعي/ انور نعيم عبد الفتاح ابو طبيخ 

وموضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 5704 شيكل.
وعم���اًل بأحكام الم���ادة 20 من قانون أص���ول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 
يتوجب على كل واحد منكما الحضور إلى محكمة صلح يطا في الموعد المحدد أو إرسال محام عنه 
وكذلك يتوجب عليكما تقديم الئحة جوابية خالل مدة خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبلغكما هذا 
اإلعالن بواس���طة النش���ر في إحدى الصحف المحلية ويمكنكما استالم نسخة عن الئحة الدعوى 

ومرفقاتها من قلم محكمة صلح يطا وبعكس ذلك تجري محاكمتكما حضوريا اعتباريا.
واقبلوا فائق االحترام والتقدير

عن/ رئيس ديوان محكمة صلح يطا
رهام زرو

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة صلح يطا

تنفيذ رقم: 2019/1242
تاريخ:2019/7/8

تبليغ بالنشر
إخطار تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ محكمة صلح يطا في القضية 

التنفيذية رقم 2019/1242
المحكوم عليهما: مس���لم يوس���ف احمد عوض من يطا  ويوس���ف احمد جبرائيل عوض من يطا 

ومجهولي محل اإلقامة.
اس���تنادًا إلى قرار س���عادة قاضي تنفيذ محكمة صلح يطا الصادر بتاريخ 2019/7/8 في الدعوى 
التنفيذية رقم 2019/1242 والمقامة ضدكما من قبل المحكوم له احمد عيس���ى خليل دبابس���ة 
من يطا وموضوعها تحصيل دين وذلك بموجب ش���يك وقيمته االجمالية 2500 شيكل والرسوم. 
لذا فإنه يتوجب حضوركما ومراجعتكما بالذات أو إرسال وكيل عنكما لدائرة تنفيذ يطا والمبادرة 
بتس���ديد الدين خالل أس���بوعين من تاريخ تبلغكما هذا اإلعالم وفقًا ألحكام المادة 10 من قانون 
التنفيذ الفلس���طيني وإذا لم تبادرا بذلك فس���وق تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حس���ب 

القانون لذا اقتضى إخطاركما بذلك.
بهاء الجعبري
مأمور تنفيذ محكمة صلح يطا

دولة فلسطين
السلطة القضائية

إخطار تنفيذي بالنشر
صادر عن دائرة تنفيذ الخليل

تاريخ التحرير: 2019/6/24
رقم القضية:  2018/2610 

إلى المدين/ المحكوم عليه: ايهاب نافذ عبد الله الجعبري هوية رقم: 852012970 �� 1 
وعنوانه: الخليل � نمرة . )موظف في بلدية الخليل(.

 أخبرك بأن الدائن/ المحكوم له: نشأت وليد محمود البدارين/ يطا
قد أبرز لهذه الدائرة شيك

تحمل توقيعك/ بصمتك ومستحقة األداء بمبلغ 3500 شيقل إسرائيلي
 المرفق عنها صورة لالطالع

لذل���ك فإنه يتوج���ب حضورك ومراجعت���ك بالذات أو إرس���ال وكيل عنك لدائ���رة التنفيذ خالل 
اس���بوعين من تاريخ هذا اإلعالم وفقًا ألحكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلس���طيني حس���ب 
األص���ول، وإذا لم تبادر بذلك فس���وف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حس���ب القانون لذا 

اقتضى إخطارك بذلك.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية

إخطار تنفيذي بالنشر
صادر عن دائرة تنفيذ جنين

تاريخ التحرير: 2019/7/7
رقم القضية: 2019/308 

إلى المدين/ المحكوم عليه: سائدة فارس نمر يحيى هوية رقم: 956351381 �� 1
وعنوانه: طولكرم � الحي الشمالي بجانب جامعة خضوري

أخبرك بأن الدائن/ المحكوم له: محمد سميح محمود الحلح/ جنين
قد أبرز لهذه الدائرة شيكات 

تحمل توقيعك/ بصمتك ومستحقة األداء بمبلغ 6000 شيقل إسرائيلي.
 المرفق عنها صورة لالطالع

لذل���ك فإنه يتوج���ب حضورك ومراجعت���ك بالذات أو إرس���ال وكيل عنك لدائ���رة التنفيذ خالل 
اس���بوعين من تاريخ هذا اإلعالم وفقًا ألحكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلس���طيني حس���ب 
األص���ول، وإذا لم تبادر بذلك فس���وف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حس���ب القانون لذا 

اقتضى إخطارك بذلك.
مأمور التنفيذ

»البوليتكنك« والقدس المفتوحة توقعان اتفاقية إلنشاء
برنامج ماجستير مشترك في المحاسبة والتمويل

رام الله - األيام: وقع رئيسا جامعتي بوليتكنك فلسطين د. عماد الخطيب والقدس المفتوحة 
د. يونس عمرو، أمس، اتفاقية إلنشاء برنامج ماجستير مشترك في المحاسبة والتمويل.

ويأتي توقي���ع االتفاقية اس���تمرارًا للتعاون بين الجامعات الفلس���طينية ف���ي توفير خدمة 
التعليم العالي، والنهوض بالواقع البحثي في فلسطين، ومواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي.

واتفق الفريقان بحس���ب بيان صحافي من الجامعتين، على إعداد برنامج ماجس���تير 
مشترك في المحاسبة والتمويل، وتقديمه بش���كل مشترك للهيئة الوطنية لالعتماد 

والجودة والنوعية من أجل الحصول على اعتماد للبرنامج.
وتهدف االتفاقية إلى إكساب البرنامج بالمهارات البحثية والتحليلية التي تمكنهم 
من حل المش���كالت المالية التي تواجه منظمات األعمال، وإعداد كفاءات ُمتمّيزة قادرة 
عل���ى التحليل المال���ي والنقدي وفق أفضل الممارس���ات المهني���ة والدولية، وتطوير 
المهارات الالزمة إلدارة المحافظ االستثمارية وتحليل العائد والمخاطر، وإعداد كفاءات 
ُمتمّي���زة ومبدعة ق���ادرة على اتخاذ الق���رارات بين مختلف البدائ���ل المالية والنقدية 
باإلضافة إلى تعزيز القدرات التحليلية للموازنات التش���غيلية العامة وكيفية تحليل 
وتقيي���م األداء وتقييم األداء المالي للمؤسس���ات الربحية والمؤسس���ات غير الربحية 
ومؤسس���ات القطاع العام وكذلك عملية صنع السياس���ات المالي���ة والنقدية، وتلبية 
احتياجات المؤسس���ات المحلية الدولية بمختصين يتمتعون بأخالقيات مهنية عالية 

ومهارات علمية وعملية في مجال المحاسبة والتمويل.

من جانبه، اكد الخطيب أّن الش���راكة  بين الجامعات في إطالق برامج على المستويات 
الُمختلفة هو تطوير الس���تخدام الموارد والكف���اءات مما ينعكس على جودة ومخرجات 

هذه البرامج.
ونوه إلى أّن جامعة بوليتكنك فلس���طين كانت أول جامعة بدأت ش���راكة في برنامج 
التكنولوجيا الحيوية والذي تطور بش���كل كبير ليخ���دم قطاعات بحثية مهمة، إضافة 
إلى العديد من البرامج مع الجامعات الفلسطينية وآخرها برنامج الدكتوراه في هندسة 

المعلوماتية وذلك بالشراكة مع جامعتي العربية األميركية والقدس.
وقال عمرو إّن البرنامج يهدف إلى النهوض بالمستوى المعرفي للطلبة في فلسطين 
في مجاالت المحاس���بة والعلوم المالية، على مس���توى الدراس���ات العليا، كذلك إعداد 
الكف���اءات، وأض���اف إّن هذا البرنامج هو نوعي وس���وف يس���اهم في ح���ل العديد من 

المشكالت المحاسبية والمالية التي تخدم الشركات وقطاع األعمال في فلسطين.
وحضر التوقيع من جامعة القدس المفتوحة مدير فرع الخليل د.عبد القادر الدراويش، 
وعميد كلية اإلدارية واالقتصادية د. ذياب جرار، ود.حسني عوض عميد البحث العلمي 

ود. مجدي الكببجي من فرع الخليل.
كما حض���ر التوقيع من جامعة بوليتكنك فلس���طين: نواب الرئي���س، وعميد البحث 
العلمي د. مراد أبو صبيح وعميد كلية العلوم ونظم المعلومات د. إسماعيل رومي وطاقم 

من الكلية.

»لجان المرأة« يطلق سلسلة
ورش توعوية حول حقوق النساء

كتبت إسالم أبو الهوى:

أطلق اتحاد لجان المرأة الفلس���طينية 
خ���الل األي���ام القليل���ة الماضي���ة حملة 
النس���اء ف���ي محافظ���ات غزة  لتوعي���ة 
واالقتصادي���ة  السياس���ية  بحقوقه���ن 
واالجتماعي���ة والثقافية وف���ق اتفاقية 
"سيداو" التي أقرتها األمم المتحدة في 
18 كان���ون األول العام 1979 ودخلت حيز 

التنفيذ في العام 1981.
وعقد االتحاد سلسة من ورش توعوية 
والواق���ع  س���يداو  "اتفاقي���ة  بعن���وان 
الفلس���طيني" بالتنس���يق مع مؤسسات 

عديدة في مدن القطاع.
وقالت رانيا السلطان منسقة ميدانية 
في االتح���اد إن ال���ورش التوعوية التي 
تأتي ضمن أنش���طة وفعاليات مش���روع 
النساء والمشاركة السياسية تهدف الى 
تعزيز دور المرأة في الحياة السياس���ة، 
ورفع مس���توى الوعى لديه���ا واعدادها 

ودعمها للوصول الى مراكز صنع القرار.
وتابع���ت: "ورش العم���ل ته���دف الى 
توعي���ة الن���اس بكافة ش���رائحهم حول 
بنود اتفاقية "سيداو" التي تنص ضرورة 
القض���اء على كافة أش���كال التمييز ضد 
المرأة وضمان كاف���ة حقوقها، مبينة ان 
الورش تهدف الى ربط كافة االنتهاكات 

التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية في 
المجتمع الغزي ببن���ود االتفاقية، ومدى 

مواءمتها مع الواقع الفلسطيني.
من جهته أكد الناشط الحقوقي هاني 
أبو عم���رة في ورق���ة قدمها ف���ي احدى 
الورش على أهمية اتفاقية "سيداو "التي 
المرأة االقتصادية  ش���ملت كافة حقوق 
الفتا  والمدنية  والسياسية  واالجتماعية 
الى انه تم الزام الدول الموقعة باحترام 
حق���وق النس���اء وتعدي���ل قوانينها بما 
يتناس���ب مع االتفاقية والزامهم باتخاذ 
المس���اواة في  الالزمة لتحقيق  التدابير 
كافة المج���االت واتخاذ التدابير المؤقتة 

)التمييز االيجابي(.
وأضاف ان قاعدة "س���يداو" األساسية 
هي القضاء على جميع أش���كال التمييز 
ضد المرأة والمساواة الكاملة في الحقوق 
والواجبات موضحا ان اتفاقية "س���يداو" 

ملزمة للدول األطراف.
وبي���ن أبو عم���رة ان االتفاقية تتضمن 
خمس���ة محاور من حيث المضمون منها 
القض���اء عل���ى كاف���ة اش���كال التمييز 
عل���ى اس���اس تس���اوي الرج���ل والمرأة 
بحق���وق االنس���ان والحريات االساس���ية 
واالقتصادية  السياس���ية  الميادين  في 
واالجتماعي���ة والثقافية والمدنية او في 
أي مي���دان اخر إضافة الى المحور الثاني 

مجلس بلدي البيرة 
يقّر عددًا من المشاريع

البيرة - "األي���ام":  قرر مجلس بلدية البيرة 
وخالل جلسته األسبوعية، الموافقة على عدد 
م���ن القرارات التي من ش���أنها تطوير مدينة 

البيرة وفق الخطة اإلستراتيجية التنموية.
وش���ملت القرارات، بحس���ب بيان صدر 
عن البلدية، أم���س، المصادقة على قرار 
لجنة العطاءات إحالة عطاء إعادة تأهيل 
وتعبيد الطرق الداخلية لعام 2019 بقيمة 
 إجمالية 2 مليون ونصف المليون شيكل، و
الموافقة على تأهي���ل )دوار حبوب( في 

منطقة ام الشرايط )خلة القرعان(.
كم���ا واف���ق المجل���س على اس���تضافة 
المسابقة الدولية االولى في فلسطين لحل 
مكع���ب الروبي���ك والتي س���تقام في مركز 
تنمية الش���باب والطفولة. و ق���رر المجلس 
الموافقة على افتتاح معرض س���وق خيرات 
التراث  الثاني���ة وي���وم  ب���الدي بنس���خته 
الفلسطيني وذلك يوم االثنين 15 من تموز 

الحالي في ساحة مركز البيرة الثقافي.

فلسطين تشارك في الهاي باجتماع 
منظمة حظر األسلحة الكيميائية

الهاي - "وفا": شاركت الممثل الدائم لدولة فلسطين لدى منظمة حظر األسلحة 
الكيميائية السفيرة روان سليمان، في االجتماع التحضيري لمجموعة دول حركة 
عدم االنحياز والصين الجتماعات الدورة الواحدة والتس���عين للمجلس التنفيذي 
لمنظمة حظر انتش���ار األس���لحة الكيميائية الذي عقد في مق���ر البعثة الدائمة 

لجمهورية فنزويال البوليفارية في مدينة الهاي.
وتقدمت حركة دول عدم االنحياز خالل االجتماع بمشروع قرار لتشكيل مجموعة 
عم���ل لمتابعة القضايا التي يمكن التوصل لتوافق حولها من قبل الدول األطراف 
باتفاقية حظر انتش���ار األس���لحة الكيميائية، والتي تتعل���ق بتطوير اإلمكانات 

الوطنية ونقل التكنولوجيا والخبرات التقنية والفنية للدول النامية.
وأكدت الس���فيرة س���ليمان األهداف والدور المهم لعمل منظمة حظر األسلحة 
الكيميائية، وأدانت خاللها بعض محاوالت التس���ييس وفرض األجندات الخاصة 
عل���ى أعمال المنظم���ة، وكذلك المحاوالت األميركية للتش���كيك ف���ي مصداقية 
حركة عدم االنحياز والصين. وتأتي مش���اركة دولة فلسطين في هذه االجتماعات 
تأكيدا على حرصها القيام بدورها كدولة طرف في اتفاقية منظمة حظر األسلحة 

الكيميائية، وكعضو فاعل ومؤثر في المجتمع الدولي.

رام الله: دورة دراسية حول تبعات انضمام
فلسطين لالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان

رام الل���ه - وف���ا: نظم���ت الهيئة المس���تقلة لحقوق اإلنس���ان 
"ديوان المظالم"، أمس، دورة دراس���ية حول تبعات انضمام دولة 
فلس���طين إلى االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان وبروتوكوالتها 

االختيارية.
وقال رئيس المحكمة الدس���تورية العليا محمد الحاج قاسم إن 
أهمي���ة الدورة تكمن في االطالع على مختلف االتفاقيات الدولية 
التي انضم���ت إليها دولة فلس���طين، وخصوصا ق���رار المحكمة 
الدس���تورية حول تطبي���ق االتفاقيات الدولي���ة المنظمة لحقوق 

اإلنسان )الطعن الدستوري 2017/04(.
وأك���د أهمية انضمام فلس���طين لالتفاقي���ات الدولية من أجل 
احترام الحريات األساس���ية وصيانة الحقوق الوطنية والقانونية 
للش���عب الفلس���طيني، وتعزيز س���يادة القانون وع���دم التمييز 
وإرساء قواعد المجتمع الديمقراطي وتجسيدًا للمكانة القانونية 
والدولي���ة لدولة فلس���طين ف���ي مواجهة االحتالل اإلس���رائيلي 
ومساءلته قانونيًا أمام المحافل الدولية لالستمرارية في احتالل 

أرض فلسطين وبناء المستوطنات.

بدورها، قالت رئيسة ديوان الفتوى والتشريع المستشار إيمان 
عبد الحميد إن توقيع دولة فلس���طين على االتفاقيات والمواثيق 
الدولية لحقوق اإلنسان خلق التزامًا داخليًا باحترام هذه الحقوق 
لألش���خاص الخاضعين لها، إلى جانب كونه التزامًا دوليًا، وفرض 
اختبارًا للعمل عل���ى تحديث المنظومة التش���ريعية، لبناء نظام 
قانوني يس���تند إلى المعايير والمبادئ الدولية في رفعة حقوق 

اإلنسان وحرياته داخل المجتمع الفلسطيني.
من ناحيته، قال مدير عام الهيئة المس���تقلة لحقوق اإلنس���ان 
عم���ار الدويك إن المحكمة الدس���تورية وضعت خارطة طريق في 

موضوع االتفاقيات الدولية.
وتهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من التعرف واستكشاف 
عمل المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان وآليات الحماية المنبثقة 
عنه���ا، وصقل وبناء ق���درات المش���اركين إزاء قضايا وموضوعات 
حق���وق اإلنس���ان، وتمكين المش���اركين م���ن االطالع عل���ى أبرز 
االتفاقي���ات الدولية الت���ي انضمت إليها دولة فلس���طين، وعلى 

آليات إعداد التقارير القانونية والحقوقية والدولية.

ويتضم���ن طبيعة التزام���ات الدول على 
شكل قوانين واجراءات وسياسات يجب 

القيام بها.
وأك���د أبو عم���رة ان االتفاقي���ة تحترم 
حق���وق الم���رأة وتحميه���ا وتعمل على 
تمكي���ن النس���اء م���ن خ���الل القوانين 

والسياسيات لبناء قدراتهن.
م���ن الجدير ذك���ره أن اتفاقية القضاء 
على كافة أش���كال التمييز ض���د المرأة 
العامة  الجمعية  أقرتها  التي  "س���يداو" 
لألم���م المتحدة في العام 1979 ش���كلت 
محطة مهمة ومتقدمة في نضال المرأة 
العالم���ي من اجل القض���اء على التمييز 
القائم ضدها وعلى مختلف  واالضطهاد 

المستويات، وفي شتى المجاالت.

األغوار الشمالية: حريق يأتي على  
خمسة آالف دونم من المراعي 

األغوار الش���مالية - محمد بالص: تس���بب حريق هائل، 
أمس، باحتراق خمس���ة آالف دونم م���ن المراعي الخضراء 
في منطقة جباريس باألغوار الش���مالية، وفقا لما أفاد به 
مس���ؤول ملف االس���تيطان في محافظة طوباس واألغوار 

الشمالية معتز بشارات.
وقال بشارات ل�"األيام"، إن حريقا هائال نشب في منطقة 
جباريس تس���بب باحت���راق أكثر من 200 ش���جرة زيتون 
وخروب تتجاوز أعمارها 40 عاما، ونحو خمس���ة آالف دونم 
من األراضي التي يستخدمها مربو الثروة الحيوانية ورعاة 

المواشي ألغراض رعي مواشيهم.
وأكد أن هذا الحريق ش���كل بمثابة كارثة بالنسبة لرعاة 
المواشي ممن يعتمدون على تلك المنطقة اإلستراتيجية 
في رعي قطعان المواش���ي التي تشكل مصدر رزق رئيسا 

بالنسبة لمئات العائالت البدوية.
وأش���ار إل���ى أن منطقة جباريس تش���كل أعل���ى نقطة 
تطل على الداخل الفلس���طيني وأراض���ي الضفة الغربية 

واألردن، وتحتوي على فسيفس���اء جميل���ة وآثار، وتحتاج 
للوصول إليها مشي خمس���ة كيلومترات، وتتبع محافظة 
طوباس، وترتفع 300 متر عن سطح البحر، ويعمل سكانها 
ف���ي الرعي والزراع���ة، وتوجد فيها ج���دران أبراج هدمت 
وأساس���ات وأعمدة وأرض مرصوفة بالفسيفساء ومدافن 

محفورة في الصخر.
وأوضح بش���ارات أن مس���احات واس���عة من أراضي تلك 
المنطق���ة احترق���ت منتصف الش���هر الماض���ي، بفعل 
المن���اورات العس���كرية الت���ي يجريها جي���ش االحتالل 

اإلسرائيلي بالذخيرة الحية.
ولفت إلى أن تلك الحرائق تزامنت مع اعتداءات واسعة 
يشنها المس���توطنون ضد رعاة المواشي الفلسطينيين 
في مناطق متفرقة من األغوار، بما فيها منطقة جباريس، 
وتس���تهدف في جان���ب منها حرمان رعاة المواش���ي من 
الوصول إل���ى المراعي الخضراء، وجعل عملية الرعي فيها 

تقتصر على قطعان مواشي المستوطنين.


