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الجمعة 2018/8/10

عريقات يطالب دول العالم بمراجعة
عالقاتها الثنائية مع إسرائيل
رام الله -وفا :دعا أمين س���ر اللجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير صائب عريقات دول العالم إلى مراجعة عالقاتها
الثنائية مع إس���رائيل ،وعدم اعتبار إسرائيل شريكًا ألي
دول���ة ّ
تدعي احترم القانون الدولي وحقوق اإلنس���ان ،ما
اس���تمرت في انتهاك القانون الدولي والتنكر للشرعية
الدولية.
ج���اءت تصريحات���ه ف���ي أعق���اب سلس���لة الغ���ارات
اإلس���رائيلية على قطاع غ���زة منذ أول م���ن أمس ،والتي
أس���فرت عن استش���هاد  3مواطنين بينهم سيدة حامل
وطفلتها.
ودع���ا جميع األط���راف المتداخل���ة التدخ���ل الفوري،
وتثبي���ت التهدئة ،وإعطاء الفرص���ة لتحقيق المصالحة
الفلس���طينية ،وإنه���اء االنقس���ام ،وإزالة أس���بابه على
اعتبار ذلك المدخل الوحيد لحماية أبناء ش���عبنا ،وصوال
ال���ى إنهاء االحتالل ،وإقامة دولة فلس���طين المس���تقلة
بعاصمتها القدس الشرقية.
على صعيد آخر ،وجه عريقات رس���الة رسمية إلى دول
العالم من خالل الممثلين الدبلوماس���يين في فلس���طين
إثر تش���ريع "قانون القومية" العنصري ،حيث شرح فيها
"أه���داف القانون العنص���ري في إضفاء الش���رعية على
برنامج إس���رائيل السياس���ي ،وإعطاء الصفة الرس���مية
لنظامي���ن مختلفي���ن داخل دولة واح���دة ،أحدهما نظام
الفصل العنصري".
وأش���ار إلى أنه "قب���ل الموافق���ة على مش���روع قانون
ً
"القومي���ة" األخي���ر كان هن���اك أكثر م���ن  50قانونا في
الكنيس���ت اإلس���رائيلية يمي���ز فقط ضد الس���كان غير
اليهود في إس���رائيل ،وهذا يشمل التعديل الذي توافق
عليه الكنيست سنويًا في قانون المواطنة ،حتى أن بعض
الق���وى التي كانت تدعو إلى الس�ل�ام في الماضي وافقوا
اليوم على تش���ريع عنصري يمنع جمع ش���مل العائالت
الفلسطينية فقط ألنهم ليسوا يهودًا".
وقال "إن موافقة الكنيست على هذا القانون العنصري
تأتي في إطار دعم محاوالت الضم غير الش���رعية للقدس

الشرقية المحتلة ،وتش���جيع بناء وتوسيع المستوطنات
االس���تعمارية ،والتأثير على جميع الس���كان غير اليهود
الذين يعيش���ون تحت الس���يطرة اإلس���رائيلية والذين
يمثل���ون أكثر م���ن  ?50ممن يعيش���ون في فلس���طين
التاريخية بمن فيهم المسيحيون والمسلمون والدروز".
ّ
وعبر عن عدم تفهمه وشعبنا لماهية القيم المشتركة
التي تربط بين إس���رائيل ودول العالم ،قائال :لقد أعربت
فلس���طين مس���بقًا عن قلقها البالغ م���ن كيفية تعريف
بعض دول العال���م لعالقتها مع إس���رائيل والتي ادعت
انها تتقاسم وإس���رائيل القيم الديمقراطية ،كما صرح
بذلك ممثل االتحاد األوروبي في تل أبيب ،واألمين العام
لمنظمة الواليات األميركية لويس ألماغرو".
ودع���ا عريقات دول العالم إلى اتخ���اذ إجراءات مجدية
لضمان تنفيذ القانون اإلنس���اني الدولي ،واش���ار إلى أن
الوق���ت قد حان لكي تدركوا أن تش���جيع إس���رائيل على
ثقافة اإلفالت من العقاب لم يجعلنا أقرب إلى السالم ،ولم
نحصل إال على إقرار قانون يجعل من إسرائيل نظام فصل
عنصري بالقان���ون ،نتيجة عدم اتخ���اذ التدابير الجدية
ضد االستيطان االستعماري ،وانتهاك إسرائيل للقانون
الدولي ،وقرارات األم���م المتحدة ،والتمييز المنظم الذي
تمارس���ه ضد مواطنيها العرب الفلسطينيين ،وال يمكن
أن يستمر التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون.
وبه���ذا الخصوص ،دع���ا الدول إلى ع���دم تجاهل هذه
الحقائق ،وأنتم تديرون العالقات الثنائية مع إس���رائيل،
وال يمكن اعتبار إس���رائيل ش���ريكًا ألي دولة تدعي أنها
تحترم القانون الدولي وحقوق اإلنسان.
وأوض���ح أن مثل ه���ذه القوانين ال تق���وض فقط فرص
التوص���ل إلى س�ل�ام ع���ادل ودائ���م بين اإلس���رائيليين
والفلسطينيين واألمن واالس���تقرار اإلقليميين ،بل إنها
تلحق الضرر بش���عبنا الفلسطيني ،وتهدف إلى تقويض
ّ
وهويتنا" ،مش���ددًا على وج���وب توفير الحماية
وجودنا
الدولية ألبناء ش���عبنا ،وذلك في ضوء التصعيد الخطير
عسكريًا على قطاع غزة.

قباطية" :فتح" ّ
تكرم الطلبة
الناجحين في امتحان الثانوية

جني���ن  -محمد ب�ل�اصّ :
كرم���ت حركة "فت���ح" لمنطقة
الش���هيد أبو جهاد في بلدة قباطية جنوب جنين ،أمس،
بالتع���اون مع مديرية التربية والتعليم ،الطلبة الناجحين
والمتفوقي���ن في امتحان الثانوية العام���ة "اإلنجاز" فوج
الش���هيد أبو جه���اد ،والبالغ عدده���م  250طالبًا وطالبة،
وذلك خالل مهرجان احتفالي نظمته الحركة تحت رعاية
الرئيس محمود عباس "أبو مازن".
ونقل محاف���ظ جنين اللواء إبراهي���م رمضان ،في كلمة
الرئي���س ،تحيات الرئي���س وتهانيه للطلب���ة الناجحين
ً
والمتفوقي���ن في امتح���ان "اإلنج���از" ولذويه���م ،قائال:
"يش���رفني أن أنق���ل لك���م رس���الة الرئيس بأنك���م غدًا
ً
ستتسلمون الراية وتكملون مسيرة التحرر والبناء وصوال
إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة".
وش���دد إبراهيم ،عل���ى أهمية دور العل���م والتعلم في
خدمة الرس���الة الوطنية وإنجاز المشروع الوطني ونهضة
المجتم���ع ورفعت���ه ،داعيًا الطلب���ة المكرمي���ن إلى إعالء
اس���م فلس���طين في كافة الميادين والحفاظ على وصايا
الش���هداء والمضي قدمًا في مس���يرة المعرف���ة والتعلم
وتحقيق المزيد من التفوق والنجاح.
وثمن ،الجهود المميزة التي تبذلها المؤسسة التربوية
ممثلة ب���وزارة التربية وبالتعاون مع المجتمع المحلي في
رعاية اإلبداع واالهتمام بالتعليم والنهوض به.
م���ن جهته ،قال عض���و اللجنة المركزي���ة لحركة "فتح"

عباس زكي :إن ه���ذا الحفل يأتي تكريم���ًا للطلبة الذين
اجته���دوا ط���وال العام وحقق���وا نتائج جي���دة ،ودعاهم
إل���ى تحقيق المزيد من اإلنجاز في المس���يرة األكاديمية
والمهنية واختيار التخصصات المناس���بة في دراستهم
الجامعي���ة ،لإلس���هام ف���ي بن���اء الدولة الفلس���طينية
المستقلة وعاصمتها األبدية القدس.
بدوره ،أكد أمين سر حركة "فتح" في إقليم جنين ،د .نور أبو
الرب ،أن الشعب الفلسطيني متجذر في أرض اآلباء واألجداد،
ومتمسك وملتف حول قيادة الرئيس أبو مازن ،مشددًا على أن
"فتح" ستبقى مفجرة الثورة ومتمسكة بالمبادئ التي انطلقت
من أجلها حتى تحقيق جميع األهداف الوطنية.
أم���ا عمار نزال ومحمد أبو جع���ب ،فثمنا في كلمة حركة
"فت���ح" ف���ي قباطية جه���ود كاف���ة القائمي���ن على هذا
المهرج���ان لتكريم جيل تخرج من مرحلة الثانوية العامة
ليكون عماد المستقبل.
وألقى مازن ج���رار ،كلمة مديرية تربي���ة قباطية ،فهنأ
الطلب���ة بالنجاح والتميز الذي حققت���ه تربية قباطية في
الحص���ول على ثالثة مراكز متقدمة على مس���توى الوطن
وعلى صعيد األنشطة التربوية.
وأكدت حركة "فتح" في قباطية ،التفافها حول الشرعية
الوطني���ة وعل���ى رأس���ها الرئيس أب���و م���ازن ،ودعت إلى
استعادة الوحدة الوطنية للتصدي للمشاريع التصفوية
للقضية الوطنية وما تسمى "صفقة القرن".

 ...وتكريم أبناء موظفي
المحافظة الناجحين

دولة فلسطين
قاضي القضاة
المحاكم الشرعية
المحكمة الشرعية في سلفيت

الرقم 18/01
التاريخ1439/11/27 :هـ
الموافق2018/8/9 :

جنين  -محمد ب�ل�اصّ :
كرم محافظ
جنين الل���واء إبراهيم رمضان ،أمس،
عددًا من أبن���اء موظف���ي المحافظة
الناجحي���ن ف���ي امتح���ان الثانوية
العام���ة "اإلنج���از" ،وذلك ف���ي قاعة
المحافظة.
وهنأ رمضان في كلمته الموظفين
وأبناءهم به���ذا النج���اح ،مؤكدًا أن
مرحل���ة الثانوية العام���ة وفرحتها
ال مثيل له���ا ،وأن األهل يبذلون كل
جهدهم في س���بيل نج���اح أبنائهم
ووصوله���م إلى الجامع���ات ،متمنيًا
له���م مزيدًا م���ن النج���اح والمثابرة
بالجامع���ات ليس���هموا ف���ي بن���اء
مؤسسات الدولة.
وفي نهاية الحف���لّ ،
كرم المحافظ
رمضان الطلبة الناجحين ّ
وقدم لهم
الهداي���ا وش���هادات التكريم ،فيما
ّ
قدم مس���اعد المحافظ العميد جهاد
رمضان شهادة التكريم البنة محافظ
جنين الطالبة مجدل نيابة عنه.
والطلب���ة المكرم���ون ه���م :مجدل
إبراهيم رمضان ،ونور جهاد رمضان،
ولينا عاطف أبو ال���رب ،ونور منصور
الس���عدي ،وديم���ا حس���ن الطاه���ر،
ومحمد أحمد القس���ام ،وفهد خضر
رفيق سعيد ،وكريم داود شاهين.

"االنتخابات المركزية" تفتح باب
الترشح لالنتخابات المحلية-اإلعادة
رام الل���ه  -وفا :أعلنت لجن���ة االنتخابات المركزية ،عن فتح باب الترش���ح لالنتخابات
ً
ابتداء
المحلية-اإلعادة ،المقررة يوم  22أيلول المقبل ،في عش���رين هيئة محلية ،وذلك
من صباح أمس ،ولغاية الساعة الرابعة من مساء السبت الموافق  18آب.
وأوضحت اللجنة ،في بيان صحافي ،أنه س���يتم اس���تقبال طلبات ترشح القوائم خالل
الفترة المذكورة في مكاتب اللجنة المنتشرة بالمناطق االنتخابية.
وقال���ت اللجنة :إن عملية الترش���ح تتم ضم���ن قوائم انتخابية وف���ق نظام التمثيل
النسبي ،وذلك اس���تنادًا لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم  10لسنة 2005
وتعديالته ،حيث يحق لألحزاب السياس���ية أو االئتالفات أو المجموعات تشكيل قوائم
انتخابية بغرض الترشح لعضوية مجالس الهيئات المحلية.
وحسب بيانها ،بإمكان المواطنين الحصول على نماذج الترشح من المقر العام للجنة
في رام الله ،أو من أي م���ن مكاتب المناطق االنتخابية في محافظات الضفة الغربية ،أو
من خالل الموقع اإللكتروني للجنة ،وتتم عملية تسجيل وترشح القوائم االنتخابية من
خالل تقديم طلب على النموذج المخصص لذلك مرفقًا بالوثائق الالزمة ،بواسطة ممثل
القائم���ة االنتخابية إلى مكتب لجنة االنتخابات ف���ي المنطقة االنتخابية الذي تتبع له
الهيئة المحلية التي ترغب القائمة بالترشح لمجلسها.
هذا ويش���ترط في المرشح ضمن القائمة االنتخابية لعضوية مجلس الهيئة المحلية
ما يلي:
 أن يبلغ سن  25سنة فما فوق يوم االقتراع. أن يك���ون اس���مه مدرجًا في س���جل الناخبين النهائ���ي للهيئة المحلية المرش���حلمجلسها.
 أال يكون محكومًا بجنحة مخلة بالشرف أو بجناية. أال يك���ون موظف���ًا في وزارة الحك���م المحلي أو في أي من أجه���زة األمن العام أو فيالهيئة المحلية أو محاميًا لها ،وأال يكون رئيسًا أو عضوًا في مجلس هيئة محلية (إال إذا
أرفق في طلب الترشح ما يفيد بتقديم االستقالة وقبولها).
 أن يك���ون مقيمًا ضم���ن الهيئة المحلية التي ينوي الترش���ح فيها لمدة ال تقل عنسنة.
 أال يكون مرشحًا في أكثر من هيئة محلية أو قائمة انتخابية.وتن���ص إجراءات اللجنة المس���تندة إلى قان���ون االنتخابات ،على أن���ه في حال عدم
اس���تيفاء القائمة أو أي من مرش���حيها للش���روط القانونية ،أو تبين عدم دقة البيانات
التي تضمنها طلب الترشح ومرفقاته ،سيؤدي إلى رفض تسجيل القائمة بأكملها.

بيت لحم :اختتام ورشة تدريبية
حول إدارة الضغوط في العمل
بيت لحم – "األيام" :اختتمت جمعية تنمية وإعالم المرأة "تام" ،بالش���راكة مع النيابة
العام���ة ورش���ة عمل تدريبية ح���ول إدارة الضغوط ف���ي العمل ورعاية ال���ذات ،والتي
استمرت على مدار  3أيام متتالية.
وش���ارك في الورش���ة  18عضوًا من أعضاء نيابة حماية األسرة من العنف من مختلف
النيابات الجزئية ومكتب النائب العام.
وهدف التدريب إلى التعرف على كيفية إدارة الضغوطات النفس���ية التي يتعرض
لها أعضاء نيابة حماية األس���رة من العنف ،بسبب حساسية وخصوصية القضايا التي
يعملون بها ،واكتساب مهارات الرعاية بالذات تحديدا في الجوانب النفسية.
ويأتي اللقاء اس���تمرارًا لسلس���لة اللقاءات التي جرت مؤخرًا ،والت���ي جاءت في إطار
تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة ما بين النيابة العامة و"تام".
وش���ملت الورشة آلية مواجهة ضغوط العمل وتمكين أعضاء نيابة حماية األسرة في
مواجهة المهام الصعبة وضغوط الحياة المحيطة ،وعلى الصعيد الشخصي.
وأكد أعضاء النيابة العامة على أهمية االستمرار في مثل هذه الورشات للحفاظ على
السالمة النفسية والجسدية لألعضاء والعمل في القضايا بشكل أفضل ،وإعطاء أهمية
لمثل هذه الورش���ات للعاملين في مختلف المؤسس���ات لتحس���ين الخدمات المقدمة
للمجتمع.

جنين :المخابرات ّ
تكرم إدارة المستشفى
الحكومي وتتبرع لجمعية زرعين
جني���ن  -محمد بالصّ :
كرم مدير جه���از المخابرات العامة في محافظة جنين ،العميد
ّ
محمد غنام ،أمس ،إدارة مستشفى الش���هيد خليل سليمان الحكومي بالمدينة ،وقدم
تبرعًا بقيمة عشرة آالف شيكل لصالح جمعية زرعين الخيرية في المخيم.
وق���ال مدير العالقات العامة واإلعالم في الجهاز ،العقيد منذر قبها :إنه جرى تكريم
مدير المستشفى الحكومي ،د .نجي نزال ،والمدير الطبي ،د .وسام بكر ،تقديرًا لدورهما
اإلنساني الطبي في خدمة المواطنين.
ّ
وثمن الجهود التي تبذلها إدارة المستشفى الحكومي في تقديم الخدمات العالجية
النوعي���ة ألهالي المحافظة التي ال يوجد فيها س���وى مستش���فى حكومي وحيد ّ
يقدم
خدماته ألكثر من ربع مليون نسمة.
وفي س���ياق متصلّ ،
قدم مدير جهاز المخابرات العامة في جنين ،مكرمة بتعليمات
من الرئيس محمود عباس ومتابعه رئيس الجهاز الوزير اللواء ماجد فرج ،لصالح جمعية
زرعين لالجئين ف���ي مخيم جنين .وذكر قبها أن مدير المخاب���رات العامةّ ،
قدم مكرمة
بقيمة عش���رة آالف شيكل لصالح جمعية زرعين الخيرية ،والتي ّ
تقدم خدماتها لقطاع
الالجئين من أهالي قرية زرعين المهجرة عام  1948في المخيم.

النتشة يبحث مع رئيس بعثة
الشرطة األوروبية التعاون المشترك
رام الله" -األيام" :التقى رئيس هيئة مكافحة الفس���اد رفيق النتشة ،امس ،في مقر
الهيئة رئيس بعثة الش���رطة األوروبية في فلس���طين كاوكو ألتوم���ا ونائبته الجديدة
السيدة كاتيا دومينيك ،بهدف دراسة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.
وأطلع النتشة وفد الش���رطة األوروبية على آخر المس���تجدات واإلحصائيات الخاصة
بعمل الهيئة ،كاشفًا عن سلسلة أنشطتها وأعمالها ومن بينها التحضير لمؤتمر دولي
يهدف لتعزيز دور القطاع الخاص في جهود الحوكمة ومكافحة الفساد.
وهدف اللقاء لتعريف ممثلي الهيئة ورئيسها بنائبة رئيس بعثة الشرطة األوروبية
الجديدة الس���يدة كاتيا دومينيك والمدعي العام في البعثة الس���يد اندرياس والذي
يعمل ضمن مجال النيابة وسيادة القانون في بعثة الشرطة األوروبية.
وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بينهم ،باإلضافة لالطالع على آخر مستجدات عمل
بعثة الشرطة األوروبية ،والتي تم تمديد عملها في فلسطين لمدة عام.
وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على االس���تمرار بالعمل المش���ترك وتعزيز التعاون
والتنس���يق فيما بينهم ،باإلضافة لدعم الهيئة الكتس���اب الدعم الفني الالزم لتطوير
عملها.

االحتالل يحتجز طاقم تلفزيون
فلسطين عند حاجز تياسير
طوباس  -وفا :احتجزت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،أمس ،طاقم تلفزيون فلسطين في
طوباس أثناء إعداده لتقرير عن طرد االحتالل لعائالت تسكن خربة يرزة شرق طوباس.
وقال مراس���ل التلفزيون في طوباس أمير ش���اهين" :إن ما تس���مى "اإلدارة المدنية"
احتجزت طاقم التلفزيون برفقة الناشط الحقوقي عارف دراغمة أثناء إعدادهم لتقرير
عن طرد االحتالل للعائالت من خيامهم؛ بحجة التدريبات العس���كرية ،مشيرًا إلى أنهم
اقتادوهم إلى حاجز تياسير .يذكر أنه خالل األسبوع الحالي أعاقت قوات االحتالل عمل
الطاقم أكثر من مرة في األغوار الشمالية.

"التربية" تطلق المعايير المهنية
لمعلمي غرف المصادر

صيدم يكرم المشاركين.

رام الله " -األيام" :أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي،
م���ن خالل هيئة تطوي���ر مهنة التعلي���م واإلدارة العامة
لإلرش���اد والتربية الخاص���ة ،كتاب "المعايي���ر المهنية
لمعلمي غرف المصادر" ،والذي يشتمل على سمات معلم
َّ
َّ
المهنية
وأخالقيات المهن���ة ،والمعايير
غرف المصادر،
ومستوياتها.
جاء ذلك خالل ورش���ة عمل نظمتها الوزارة ،بمش���اركة
وزير التربية والتعليم العال���ي د .صبري صيدم ،وحضور
مدير عام اإلرشاد والتربية الخاصة محمد حواش ،ومسؤول
المعايير ف���ي هيئة تطوير مهن���ة التعليم هدى أحمد،
ورئيس قس���م برامج التربية الخاصة ف���ي اإلدارة العامة
لإلرش���اد رنا جابر ،وطواقم هيئة تطوي���ر مهنة التعليم،
ومعلمي غرف المصادر ،وعدد من المرش���دين التربويين،
وممثلي مؤسسات مجتمعية.
ّ
وثمن صيدم الجه���ود التي تبذلها هيئة تطوير مهنة
التعليم ،مؤكدًا س���عي الوزارة إلى تسريع التعليم ما قبل
المدرسي ،تنفيذًا لقانون التربية والتعليم الفلسطيني،
الذي ينص على إلزامية التعليم واالهتمام بذوي اإلعاقة،
"هذه الفئة من المجتمع القادرة على إثبات ذاتها ،وعلينا
أن نفتح لها المجال لإلبداع".
ّ
وعب���ر عن فخره بالطلب���ة المتميزين م���ن ذوي اإلعاقة،

معربًا عن سعادته بمشاركة القطاع الخاص وأولياء األمور
بمس���اندة جهود الوزارة التطويري���ة ،خاصة على صعيد
توفير الغرف الحسية والداعمة لفئة ذوي اإلعاقة.
من جهته ،ش���كر الحواش الوزي���ر صيدم على االهتمام
الكبير في هذا المجال وتذليل كافة العقبات في س���بيل
توفير بيئة مناس���بة لهذه الفئة المهم���ة من المجتمع،
والتي تحتاج لدعم كبير ومتواصل ،في الوقت الذي يجب
أن يكون معلم غ���رف المصادر على كفاءة ومقدرة عالية،
مش���يدًا بتوفير الوزارة معلمين بصورة أكبر لهذه الفئة
خالل العامين الماضيين.
من جانبها ،استعرضت هدى أحمد آلية وضع المعايير،
ً
مش���يرة إلى أن الهدف م���ن هذه المعايي���ر هو تحقيق
التطور لمعل���م غرف المصادر ،والذي يأتي انس���جامًا مع
توجهات الوزارة في هذا السياق.
بدوره���ا ّ
قدم���ت جاب���ر عرض���ًا عن معل���م غ���رف المصادر
وأخالقيات المهنة والمعايير التي يجب أن يمتلكها المعلم،
ومن أهمها :القدرة على إع���داد الخطط وتنفيذها ،وتوظيف
ّ
أس���اليب القياس والتقويم بمجال غ���رف المصادر ،وتوظيف
ّ
إستراتيجيات التدريس المتنوعة التي تناسب الطلبة.
وش���هد الحفل تكريمًا للمش���اركين في إعداد الكتاب
والمعايير التي وضعت فيه.

خالل ورشة نظمتها شبكة المنظمات األهلية

غزة :التأكيد على تعزيز الشراكة بين جميع
األطراف لتحقيق االستجابة الفعالة للكوارث
غ���زة  -األيام :أك���د ممثلو منظمات أهلية فلس���طينية
ضرورة تعزيز الشراكة بين كافة األطراف من أجل تحقيق
االس���تجابة الفعالة للكوارث وتشكيل هيئات تنسيقية
لقيادة جهود الحد من أثر الكوارث والتجهيز لمواجهتها
للتخفيف من الخس���ائر ،واعتماد آليات وسياسات ونظم
وطنية موح���دة ومتكامل���ة تأخذ بعين االعتب���ار ضرورة
االلتزام بكافة المعايير اإلنس���انية األساسية والمواثيق
الدولية في التدخالت اإلنسانية إلدارة الكوارث الطبيعية.
جاء ذلك خالل ورش���ة العم���ل التي نظمتها الش���بكة
بعنوان "الميثاق اإلنس���اني والمعايي���ر الدنيا في مجال
االس���تجابة للك���وارث" وذل���ك ضم���ن مش���روع "الحقوق
والصم���ود" والذي يهدف إل���ى "تعزيز صم���ود وحماية
النساء والش���باب المتضررين من األزمات والكوارث التي
طال أمدها في غزة بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق
اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني" بالشراكة مع مؤسسة
أكشن إيد  -فلسطين وتمويل دانيدا.
وشدد المشاركون في الورشة على ضرورة توفير الحماية
للنازحين الداخليين في مراكز اإليواء وغيرها ،والتنسيق
والتع���اون المتكامل وإدارة وتب���ادل المعلومات من خالل
التواص���ل المنتظ���م مع المؤسس���ات األهلي���ة والدولية
العاملة في المجال اإلنس���اني والت���ي بدورها تعمل على
تعزيز الصمود والمرونة االجتماعية واالقتصادية للفئات
الهشة والمستضعفة وقت األزمات والطوارئ.
وأكد مدير شبكة المنظمات األهلية أمجد الشوا أهمية
تنس���يق الجهود بين مختلف األطراف الرسمية واألهلية
والعمل من أجل مواجهة الكوارث س���واء تلك التي تحدث
بفع���ل اعتداءات االحت�ل�ال أو بفعل الطبيع���ة والحد من
تداعياتها الخطيرة على حياة وواقع أبناء شعبنا.
وأش���ار إل���ى أن المعايي���ر الدنيا في مجال االس���تجابة
للكوارث واإلجراءات التي وردت في دليل "مشروع السفير"

مبني���ة على تجارب وخبرات س���ابقة ،يجب العمل بها من
أجل تعزيز قدرات المنظمات األهلية وتوفير اإلمكانيات
الكافية لمواجهة الكوارث.
وأكد ضرورة االستفادة من التجارب التي مر بها شعبنا
بخاصة العدوانات الثالثة والفجوات التي شهدها خاللها
مؤك���دا ضرورة اإلس���راع في وضع خطة وطني���ة متكاملة
لألزم���ات والطوارئ مطالب���ًا المنظمات األهلي���ة بضرورة
العم���ل من أجل اعتماد مبادئ ومعايير العمل اإلنس���اني
ولعب دور أكثر في مجال المساءلة المجتمعية.
وفي كلمته قال منس���ق برنامج مؤسس���ة أكش���ن إيد في
قطاع غزة ياسر طش���طاش إن المؤسسة تبذل كافة الجهود
من أجل تعزيز حقوق ومرونة النس���اء والش���باب المتأثرين
باألزم���ات التي طال أمدها في النزاع���ات الممتدة ،من خالل
تحقي���ق أهداف برنامجية مترابط���ة ومتكاملة تهدف للحد
من هشاشة النساء وزيادة حمايتهم من العنف المبني على
النوع االجتماعي ،وأضاف طشطاش إن عمل أكشن إيد يرتكز
على النه���ج القائم على حقوق اإلنس���ان والمكون من ثالثة
عناصر أساسية وهي :التمكين والتضامن والمناصرة.
وفي مداخلته قدم مدير المشاريع في مؤسسة اإلغاثة
اإلسالمية  -فلسطين م .رامي مهاني عرضًا تعريفيًا حول
مبادئ العمل اإلنس���اني خاصة مش���روع الس���فير والذي
يتضمن أربع مهام أساس���ية وهي :األمن الغذائي ،المياه
واإلصالح ،المواد الغذائية ،والصحة والمأوى.
وش���دد على أن مبادئ العمل اإلنس���اني يجب أن تكون
موحدة ،مشيرا إلي أن هذه الورشة تأتي في إطار رفع درجة
الوعي ونشر ثقافة معايير السفير لالستجابة اإلنسانية
بين شرائح المجتمع عامة والعاملين في المجال اإلنساني
والطوارئ خاصة ،وأكد ضرورة تعزيز قدرات المجتمع على
الصمود وجعله أكثر جاهزية للتعامل مع حاالت الطوارئ
المختلفة وتبادل الخبرات.

دولة يبحث مع شكارنة تعزيز التعاون المشترك
بيتوني���ا – بحث رئي���س بلدية بيتوني���ا ربحي دولة مع
رئيس هيئة تس���وية األراضي والمياه القاضي موس���ى
شكارنه ،س���بل تعزيز التعاون المش���ترك وتقديم كافة
الخدمات التي يتلقاها المواطن.
ج���اء ذلك خ�ل�ال اجتماع رئي���س البلدية م���ع القاضي
شكارنة بحضور مدير الدائرة الهندسية المهندسة فداء
عازم ورئيس قسم العالقات العامة االستاذ ثائر الطاهر.
وأكد دولـة على أهمية تعزيز التعاون المش���ترك لما فيه
مصلحة للمواطن ،مشيرًا الى أن مشروع تسوية األراضي جاء
ليحمي ارضنا من غول االحتالل الهادف الى السيطرة عليها.
وأكد دولة أهمية هذه الخطوة خاصة في ظل اس���تمرار

االحتالل االس���رائيلي في سلب اراضينا ومنعنا من العمل
فيها بش���كل كامل ،مشيرًا الى أن التحدي اآلن هو العمل
الجاد إلعمار تلك المناطق والسكن فيها.
واوض���ح دولة إن إيج���اد الحماي���ة القانوني���ة لملكية
األراضي عن طريق تسجيلها في الدوائر المختصة واجب
وطني على كل مواطن ومس���ؤول وفيه مصلحة اقتصادية
للفرد والمجتمع.
من جانبه ،اش���اد ش���كارنه بما يقدمه رئي���س البلدية
والبلدي���ة وطواقمه���ا دعمًا لمش���روع تس���وية األراضي
اله���ادف لحماية أراضين���ا وممتلكاتنا بفع���ل االحتالل
االسرائيلي.

إعالن بيع حصص قاصرين ومحجور عليه في سيارة بالمزاد العلني
صادر عن محكمة سلفيت الشرعية
يعل���ن للعموم ،وبناء على طلب المس���تدعية انش���راح فايق توفيق ناج���ي من كفر الديك
وسكانها تحمل هوية رقم  979955747بصفتها الوصي الشرعي على القاصرين إبراهيم
وعالء بموجب حجة الوصاية رقم  85/181/71الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2018/1/22م
وبصفتها الوصي الش���رعي على المحجور عليه معن بموج���ب إعالم الحكم رقم 31/35/74
الصادر عن هذه المحكم���ة بتاريخ 2018/3/11م المولودين لها من زوجها المرحوم محمود
إبراهيم ع���ودة ناجي بطلبها الحصول على حجة إذن بيع حص���ص قاصرين ومحجور عليه
في س���يارة من نوع س���كودا لون فضي موديل  2011وتحمل رق���م  7800394محرك رقم
 cfh354613طراز المحرك  CHFرقم الش���اصي  TMBBE61ZXC2038600يملك كل واحد
من القاصرين عالء وإبراهيم والمحجور عليه معن المذكورين أربعة عش���ر سهمًا بواقع 42
س���همًا من أصل المس���ألة اإلرثية الشرعية البالغة  80س���همًا بموجب حصر إرث المرحوم
والده���م محمود المذكور الص���ادر عن هذه المحكمة رق���م  06/151/72تاريخ 2018/1/22
والمسجلة في دائرة ترخيص سلفيت باسم المرحوم محمود المذكور.
فمن يرغب بالش���راء والمزاودة على حص���ص القاصرين والمحجور علي���ه المذكورين عليه
التواجد في قاعة المحكمة يوم االثنين الموافق  2018/8/20الس���اعة الحادية عش���ر ظهرًا
وعليه جرى إعالنه حسب األصول تحريرًا في 1439/11/27هـ ،وفق 2018/8/9م.
قاضي سلفيت الشرعي
ناجي عبد اللطيف حسين عمرو

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية نابلس
دائرة التنفيذ
الرقم2014/4914 :
التاريخ2018/8/6 :

ورقة إخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس
بالدعوى التنفيذية رقم 2014/4914
إلى المحكوم عليه :صالح رأفت قاسم خراز نابلس حارة الشيخ مسلم ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
يجب عليك أن تؤدي في ظرف أسبوعين اعتبارًا من تاريخ تبلغك ورقة االخبار التنفيذي هذه في
ه���ذا العدد بالقرار المنفذ الصادر في القضية التنفيذية رق���م  2014/4914دائرة تنفيذ نابلس
وموضوعها مطالبة مالية بمبلغ  11146ش���يكل بموجب ش���يك لصالح المحك���وم له عزام فهمي
حس���ين عوض ،وإذا انقضت هذه المدة فس���تضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم حسب األصول
والقانون بحقك.
مأمور التنفيذ
سمر منصور

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة
المحكمة الشرعية في رام الله والبيرة

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة
المحكمة الشرعية في رام الله والبيرة

إعالن تبليغ إقرار بطلقة أولى رجعية آلت إلى بائنة بينونة صغرى

إعالن حصر إرث

صادرة عن محكمة رام الله الشرعية

صادر عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية

إلى المطلقة :رهام بسام السوطري من سكان الواليات المتحدة األمريكية /نيويورك.
أبلغك أن زوجك الداخل بك بصحيح العقد الشرعي بشار عواودة من دير دبوان قد أقر لدى
هذه المحكمة أنه أوقع عليك طلقة أولى رجعية بتاريخ 2017/4/10م لدى المركز اإلسالمي
ف���ي نيويورك وقد آل هذا الط�ل�اق إلى بائن بينونة صغرى لع���دم إرجاعه لك أثناء عدتك
الشرعية وأنه سجل إقرارًا بهذا الطالق لدى هذه المحكمة بموجب الحجة رقم 334/55/502
تاريخ 2018/8/9م وان عليك العدة الشرعية اعتبارًا من تاريخه أدناه رعاية لحق الله تعالى
ّ
وللمطالبة بالحقوق المالية وأنك ال تحلين له إال بعقد ومهر جديدين ما لم تكوني مسبوقة
من���ه بطلقتين ،وعليه تم تبليغك ذلك حس���ب األصول ،تحريرًا ف���ي 1439/11/27هـ وفق
2018/8/9م
قاضي رام الله والبيرة الشرعي

تق���دم المس���تدعي أحمد خميس محمد بالل من س���كان رام الله بصفت���ه وكيال عن ورثة
المرحوم محمد عبد الس�ل�ام عبد القادر عالن بموجب الوكاالت المرفقة باس���تدعاء يتضمن
وفاة المرحوم محمد عبد الس�ل�ام عبد القادر عالن والمس���جل في شهادة وفاته البريطانية
محمد عالن توفي في بريطانيا بتاريخ 2018/2/24م وانحصر إرثه الشرعي في زوجته حسنة
الهادي ناصر عالن وفي بناته منها وهن مريم وش���يماء وأميمة وفاطمة فقط ال غير ،وأنه ال
وارث وال مستحق للتركة سوى من ذكر وجميع الورثة بالغون ما عدا أميمة فإنها قاصرة عن
درجة الرشد ،فمن له حق االعتراض أو لديه معلومات تغاير ما تقدم به المستدعي المذكور
فعليه مراجعة محكمة رام الله والبيرة الشرعية خالل أسبوع من تاريخ النشر.
تحريرًا في 1439/11/27هـ وفق 2018/8/9م.
قاضي رام الله والبيرة الشرعي

