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بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلسطين

السلطة القضائية
محكمة بداية رام الله

دائرة التنفيذ
التاريخ: 2013/12/24
الرقم: 2013/4461

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله

في الملف التنفيذي رقم )2013/4461(
إلى المحكوم عليه: بسام عمر يوسف يعاقبة/ رام الله الرام ضاحية االقباط مقابل مسجد معاذ بن جبل.

نعلمك أن المحكوم لها: مصلحة مياه محافظة القدس وكيلها المحامي نبيل مشحور.
ق���د حضر إلى دائرتنا وطرح للتنفيذ كمبيالة بقيمة 2243.14 ش���يكل حال ومس���تحق األداء، لذا 
يتوج���ب عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أس���بوعين من نش���ر هذا اإلعالن 
وبعكس ذلك س���يتم الس���ير بإجراء التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر 

حسب األصول والقانون.
مع االحترام

مأمور التنفيذ
يحيى عطا

بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلسطين

ديوان قاضي القضاة
المحاكم الشرعية

محكمة نابلس الشرعية الشرقية
الرقم: 1592�2013/1593
التاريخ: 1435/3/22ه�
وفق: 2014/1/23م

إعالن تبليغ حكم غيابي صادر عن محكمة نابلس الشرعية الشرقية

في الدعوى أساس 1592ـ2013/1593
إلى المدعى عليه: حامد س���ليمان حامد س���الم/ من بزاريا � وموجود في دولة قطر ومجهول 

محل اإلقامة فيها وآخر محل إقامة له في بيت والده في بزاريا � الجبل.
أعلمك أن���ه وبتاريخ 2014/1/22م، وبموج���ب إعالم الحكم الصادر عن ه���ذه المحكمة في 
الدعوى أساس 2013/1593، وموضوعها )نفقة صغيرين(، المقامة عليك من قبل المدعية 
أماني مفيد شاكر أبو حسين، فقد حكمت عليك بمبلغ وقدره أربعمائة شيكل شهريًا نفقة 
كفاية لكل واحد من ولديك الصغيرين الفقيرين )ريم وس���ليمان( المذكورين، الموجودين 
بي���د وحضان���ة والدتهما المدعية )أمان���ي( المذكورة، وأمرتك بدفع ذل���ك للمدعية اعتبارًا 
م���ن تاريخ الطلب الواقع في 2013/11/17م لتنفقها عل���ى الصغيرين بالمعروف، واذنتها 
باالس���تدانة والرجوع عليك بما يتراكم م���ن هذه النفقة، وضمنتك الرس���وم والمصاريف 

القانونية، حكمًا غيابيًا قاباًل لالعتراض واالستئناف.
كم���ا حكمت عليك لزوجت���ك ومدخولتك بصحيح العقد الش���رعي المدعية المذكورة بمبلغ 
وقدره ثمانمائة ش���يكل ش���هريًا نفقة زوجية حسب حالك واس���تطاعتك ولسائر لوازمها 
الش���رعية، وأمرتك بدفع ذلك للمدعية اعتبارًا من تاريخ الطل���ب الواقع في 2013/11/18م 
وأذنتها باالس���تدانة والصرف والرجوع عليه بما يتراكم من هذه النفقة، وضمنتك الرسوم 
والمصاريف القانونية، حكمًا غيابيًا قاباًل لالعتراض واالستئناف أفهم علنًا حسب األصول، 

تحريرًا في 1435/3/21ه� وفق 2014/1/22م.
وعليه فقد جرى تبليغك ذلك حسب األصول.

قاضي محكمة نابلس الشرعية الشرقية

بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلسطين

السلطة القضائية
محكمة صلح رام الله

الرقم: 2013/1502 مدني
التاريخ: 2014/1/15

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر

صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم 2013/1502
إلى المدعى عليهما : 1. عبد الكريم جبرائيل محمد أبو رميلة 2. رفعت أحمد محمد ش���ريف عنوانه 

� كفر عقب � فوق ملحمة أبو عيشة � ومجهولة محل اإلقامة حاليًا.
يقتضى حضوركما إلى محكمة صلح رام الله يوم 2014/2/17 الس���اعة التاس���عة صباحًا للنظر في 
الدع���وى المدنية رقم 2013/1502، المقام���ة ضدكما من المدعية مصلحة مي���اه محافظة القدس 
بواس���طة وكيلها المحامي نبيل مش���حور وموضوعها/ مطالبة مالية بمبلغ 23156 شيكال، وقد جاء 

في الئحة الدعوى ما يلي:
الئحة الدعوى

1.  المدعية مصلحة مياه محافظة القدس المنظمة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1966.
2.  المدعى عليه األول هو أحد المشتركين لدى الجهة المدعية بموجب االشتراك رقم 38/476/012.
3.  وفقًا للكش���ف المالي المتعلق باستهالك المدعى عليه األول للمياه فقد كان يترصد في ذمة 
المدعى عليه األول حتى تاريخ 2010/3/11 مبلغًا وقدره 23156 ثالثة وعش���رين ألفًا ومائة وس���تة 
وخمس���ين شيكال جديدا وذلك حسبما هو مبين في الكشف المرفق والصادر عن المدعية بتاريخ 

2013/5/20 والذي يعتبر جزءًا ال يتجزأ من الئحة هذه الدعوى.
4. المدعى عليه الثاني هو أيضًا مس���تفيد من االش���تراك الخاص بالمياه المسجل باسم المدعى 

عليه األول وهو يقوم أيضًا باستهالك المياه من االشتراك المذكور.
5.  طالبت المدعية المدعى عليهما بتسديد ما هو مستحق في ذمتهما، إاّل أنهما تمنعا عن ذلك 

دونما مبرر أو مسوغ قانوني.
6.  الصالحية: الدعوى من صالحية المحكمة الموقرة نظرًا لقيمتها وماهيتها ومكان إقامة المدعى عليهما.
7.  الطل���ب: تلتم���س المدعية تبلي���غ المدعى عليهما الئح���ة هذه الدع���وى ومرفقاتها ودعوتهما 
للمحاكم���ة ومحاكمتهما وغب اإلثب���ات الحكم بإلزامهما بالتكاف���ل والتضامن مجتمعين ومنفردين 
بالمبلغ المدعى به البالغ 23156 ثالثة وعش���رين ألفًا ومائة وس���تة وخمس���ين شيكال جديدا تعادل 
مبلغ 4630 أربعة ألف وستمائة وثالثين دينار أردني، هذا مع إلزامهما أيضًا بالصفات المذكورة أعاله 

وبالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
ويمكنكما الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى.

ويتوجب عليكما تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغكما بالنشر بإحدى 
الصحف المحلية عماًل بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

وإذا لم تحضرا و/أو تنيبا وكياًل عنكما سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.
زينب عيسى
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: 2012/1090 مدني
التاريخ: 2014/1/15

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر

صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم  2012/1090
إل���ى المدعى عليه : غ���ازي محمد عبد المنعم الجوالني عنوانه � رام الله � كفر عقب ومجهول محل 

اإلقامة حاليًا.
يقتض���ى حضورك إلى محكمة صلح رام الله يوم 2014/2/19 الس���اعة التاس���عة صباحًا للنظر في 
الدع���وى المدنية رق���م 2012/1090، المقامة ضدك م���ن المدعية مصلحة مي���اه محافظة القدس 
بواس���طة وكيلها المحامي نبيل مشحور وموضوعها/ مطالبة مالية بمبلغ 36637.67 شيكل، وقد 

جاء في الئحة الدعوى ما يلي :
الئحة الدعوى

1.  المدعية مصلحة مياه محافظة القدس المنظمة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1966.
2. المرحوم مورث المدعى عليه محمد عبد المنعم الجوالني احد المشتركين باستهالك المياه من 
المدعية بموجب االش���تراك رقم 38/182/000 وبعد وفاته استمر المدعى عليه باستهالك المياه 

عبر االشتراك المسجل باسم المرحوم محمد عبد المنعم الجوالني.
3.  وفق���ًا للكش���ف المالي المتعلق باس���تهالك المدعى عليه للمياه فق���د كان يترصد في ذمة 
المدعى عليه حتى تاريخ 2012/2/7 مبلغًا وقدره 36637,67 س���تة وثالثين ألفًا وستمائة وسبعة 
وثالثين ش���يكل جديد وسبعة وستين أغورة وذلك حسبما هو مبين في الكشف المرفق والصادر 

عن المدعية بتاريخ 2012/3/22 والذي يعتبر جزءًا ال يتجزأ من الئحة هذه الدعوى.
4.  طالبت المدعية المدعى عليه بتسديد ما هو مستحق في ذمته، إاّل أنهما تمنع عن ذلك دونما 

مبرر أو مسوغ قانوني.
5.  الصالحي���ة: الدع���وى من صالحية المحكمة الموق���رة نظرًا لقيمتها وماهيته���ا ومكان إقامة 

المدعى عليهما.
6.  الطلب: تلتمس المدعية تبليغ المدعى عليه الئحة هذه الدعوى ومرفقاتها ودعوته للمحاكمة 
ومحاكمت���ه وغب اإلثبات الحكم بإلزامه بالمبلغ المدعى به والبالغ 36637,67 س���تة وثالثين ألفًا 
وستمائة وس���بعة وثالثين شيكل جديد وسبعة وس���تين أغورة تعادل مبلغ 7330 سبعة آالف 
وثالثمائ���ة وثالثي���ن دينار أردني، هذا مع إلزامه أيضًا بالرس���وم والمصاري���ف وأتعاب المحاماة 

والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى.

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغك بالنش���ر بإحدى 
الصحف المحلية عماًل بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

وإذا لم تحضر و/أو تنيب وكياًل عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.
زينب عيسى
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: 2013/929 مدني
التاريخ: 2014/1/12

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر

صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم  2013/929
إلى المدعى عليه : محمد يوسف عبد الله المغربي عنوانه � رام الله � المنطقة الصناعية � بجانب 

محالت الشكعة ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
يقتضى حضورك إلى محكمة صلح رام الله الموافق 2014/2/13 الس���اعة التاسعة صباحًا للنظر 
في الدعوى المدنية رقم 2013/929، المقامة ضدك من المدعي/ عبد الرحمن تيس���ير عبد فرحان 
بواس���طة وكيله المحامي اي���اد القاضي وموضوعها/ منع معارضة، وق���د جاء في الئحة الدعوى 

ما يلي :
ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى.

ويتوج����ب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس����ة عش����ر يومًا من تاريخ تبليغك بالنش����ر بإحدى 
الصحف المحلية عماًل بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

وإذا لم تحضر و/أو تنيب وكياًل عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.
زينب عيسى
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
الرقم: 2011/655 مدني
التاريخ: 2014/1/8

مذكرة دعوى مدعى عليها بالنشر

صادرة عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 2011/655
إلى المدعى عليهم : 1. س���ميرة محمد شاكر سالمة 2. ثائر حسام محمد عفانة 3. محمود حسام 

محمد عفانة من رام الله وخارج البالد حاليًا.
يقتضى حضوركم الى محكمة بداية رام الله يوم االثنين 2014/1/27 الس���اعة التاس���عة صباحا 
للنظ���ر في الدع���وى المدنية رقم 2011/655، التي اقامها عليكم المدعون : أمجد محمد يوس���ف 
حمدان، سمية فرهود احمد قاسم وغسان "محمد سامي" فرهود فواقة/ رام الله بواسطة وكيلهم 
المحامي ساهر الرفاعي/ رام الله، ومضوعها ابطال وكاالت دورية رقم 1998/642 و1998/637 عدل 

رام الله وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي:
ويمكنكم الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى.

ويتوجب عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغكم بالنش���ر بإحدى 
الصحف المحلية عماًل بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

وإذا لم تحضروا أو ترسلوا وكياًل عنكم سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.
هيام الشيخ قاسم
مدير قلم حقوق محكمة بداية رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 267/ج/2014
التاريخ : 2014/1/26

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد يوس���ف ابراهيم محمد 
بدرساوي وذلك بصفته وكيال خاصًا بموجب الوكالة الخاصة رقم 1309/2014/1073 بتاريخ 

2014/1/22 الصادر من كاتب محكمة بداية نابلس.
وذلك بمعاملة بيع على القطعة 25 حوض رقم 11 من اراضي بالطة.

فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
الوكيل   اسم الموكل )المالك(   

"محمد باهر" شكيب حافظ يعيش       يوسف ابراهيم محمد بدرساوي
دائرة تسجيل أراضي نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة األراضي
اإلدارة العامة لتسجيل األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 251/ج/2014
التاريخ : 2014/1/26

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعل���ن للعموم أن���ه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد محم���د قصي بديع 
خلف���ة وذلك بصفته وكيال خاص���ًا بموجب الوكالة الخاصة رق���م 1307/2014/780 بتاريخ 

2014/1/19 الصادر من كاتب محكمة بداية نابلس.
وذلك بمعاملة بيع على القطعة 5 حوض رقم 6 من اراضي الناقورة.

فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
الوكيل   اسم الموكل )المالك(   
نعيمة عبد القادر محمد ابو غزال       محمد قصي بديع خلفة

دائرة تسجيل أراضي نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلسطين
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله

رقم الملف: 211/ج/2014
التاريخ: 2014/1/26

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي رام الله الس���يد: مهند جمال عمر مصري، وذلك 
بصفت���ه وكياًل عامًا بموجب الوكال���ة العامة رق���م 5577/2011/1050 تاريخ 2011/11/17 
الصادرة من كاتب عدل نابلس، وذلك بمعاملة بيع على القطعة 115 حي رقم 2 حوض رقم 
7 م���ن أراضي بيتونيا، فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي 
خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب 

األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(   

منى اسماعيل عبد العفو العالول          مهند جمال عمر مصري
دائرة األراضي رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

سلطة األراضي
اإلدارة العامة لتسجيل األراضي 

دائرة تسجيل أراضي نابلس     
رقم الملف: 113\ج\2014
التاريخ 26\1\2014

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد محمد نايف عبد الرحمن 
دوي���كات ذلك بصفت���ه  و كيال دوريا  بموجب الوكاله الدوري���ة رقم 540\2014\1306 عدل 

نابلس بتاريخ 14\1\2014 الصادره من كاتب عدل نابلس
وذلك بمعاملة بيع  على القطعه 72  حوض   رقم  41   من  أراضي عصيره الشماليه     فمن 
ل���ه اعتراض إلى ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة وأيام 
من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم السير بإجراءات الملف حسب األصول 

ووفقا للقانون :
الوكيل   اسم الموكل ) المالك (   

محمد نايف عبد الرحمن دويكات زياد يوسف عبد االله الحمادنه   
دائرة  تسجيل أراضي نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طولكرم
رقم المعاملة: 103/ج/2014
التاريخ: 2014/1/26

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي طولكرم الس���يد وائل عاهد عبد الرحمن 
غان���م وذلك بصفته وكي���اًل بموجب الوكالة الدوري���ة رق���م 2004/4186 تاريخ 2004/9/2 
الص���ادرة عن عدل طولكرم، وذلك بمعاملة بيع على القطع���ة رقم 31 حوض رقم 8670 من 

اراضي دير الغصون.
فمن له أي اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة التسجيل خالل مدة أقصاها 
عش���رة أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حس���ب 

األصول والقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(   

وائل عاهد عبد الرحمن غانم / وكيل دوري بادي محمد صالح دقة  
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
سلطة أراضي فلسطين

دائرة تسجيل أراضي أريحا
الرقم: 62/ج/2014
التاريخ: 2014/1/26م

إعالن
يعلن الطالع العموم بأنه قد تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي أريحا الس���يد جمال عيس���ى 
أنطون الس���خل بصفت���ه وكياًل خاصًا بموجب الوكالة الخاصة رق���م 2013/5382 عدل بيت 
لحم، وذلك لفتح معاملة بيع على قطعة األرض رقم 138 من الحوض رقم 33008 من أراضي 
مدين���ة أريحا. فمن ل���ه أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة التس���جيل خالل مدة 

عشرة أيام وإال سيتم السير بإجراءات الملف حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل   الحصص المباعة اسم الموكل   

فكتوريا سابا فريج فريج  جمال عيسى انطون السخل            كاماًل
المشتري: جورج فؤاد جورج فريج.

مدير دائرة أراضي أريحا
عثمان أبو حطب

ورشة تقييمية في رام الله لسجل 
الصحة اإلنجابية بالضفة وغزة

رام الل���ه - "األي���ام": أق���ام أم���س 
الفلس���طيني  الوطن���ي  المعه���د 
للصحة العامة، أحد مش���اريع منظمة 
العالمية، ورش���ة عمل في  الصح���ة 
مقر المعهد لتقييم س���جل الصحة 
اإلنجابي���ة التاب���ع لوكال���ة الغ���وث 

وتشغيل الالجئين )األونروا(.
وتهدف الورش���ة بش���كل أساسي 
إلى تقييم الس���جل باستخدام أداة 
تم تصميمها له���ذا الغرض، وذلك 

بمشاركة عدد من موظفي األونروا.
وتأت���ي هذه الورش���ة اس���تكماال 
تم���ت  الت���ي  الورش���ات  لسلس���لة 
الخص���وص، حيث  به���ذا  إقامته���ا 
تم عقد ورش���ة عمل مماثلة الشهر 

الماضي في الضفة الغربية لممثلي 
الرعاي���ة  ومراك���ز  المستش���فيات 
والمؤسس���ات  األولي���ة  الصحي���ة 
وزارة  م���ن  العالق���ة  الصحي���ة ذات 
الصحة، ث���م تم إتباعها بورش���تين 
في قطاع غ���زة، وذلك بهدف تقييم 
س���جالت الصحة اإلنجابية في شقي 

الوطن.
أك���دت  الخص���وص  ه���ذا  وف���ي 
الدكتورة رند سلمان، مديرة مشروع 
المعهد الوطني الفلسطيني للصحة 
العام���ة، أن ال���دور األساس���ي الذي 
يقوم ب���ه المعهد هو تزويد أصحاب 
القرار بمعلومات موثوق بها تعكس 
الوضع الصحي الفلسطيني، وال شك 

مشاركون في الورشة.

بأن السجل الوطني للصحة االنجابية 
هو مرج���ع مه���م التخاذ الق���رارات 
فيم���ا يتعل���ق بالصح���ة اإلنجابي���ة 
للم���رأة، وبالتالي ف���إن تطويره يعد 
أمرا ضروري���ا ومهما عل���ى الصعيد 
السياس���ي وأيضا على صعيد تنمية 

وتطوير الصحة المجتمعية.  
غانم  بثين���ة  الدكت���ورة  وقام���ت 
مس���ؤولة ف���ي الصح���ة العامة في 
المعهد بإدارة الحوار، وأش���ارت إلى 
أهمية تطوير سجل الصحة اإلنجابية 
الموجودة  الثغرات  من خالل تحديد 
فيه بالتعاون مع كافة الجهات ذات 

العالقة.
وتم خالل الورش����ة تحديد النقاط 
التي تحتاج إلى تطوير باس����تخدام 
األداة الت����ي ت����م إعداده����ا له����ذا 

الغرض.
وأوصت الورش���ة بأهمي���ة توحيد 
س���بل تجمي���ع البيان���ات الخاص���ة 
جمي���ع  بي���ن  االنجابي���ة  بالصح���ة 
الرعاي���ة  ومراك���ز  المستش���فيات 
الصحية األولية في جميع محافظات 
الوطن، وتعزيز سبل التواصل بينهم 
من أج���ل الوصول إلى س���جل وطني 

موحد. 

قوات االحتالل تمنع مزارعي
جالود من حراثة أراضيهم

نابلس - "وفا": منعت قوات االحتالل اإلس���رائيلي أمس، مزارعي قرية جالود 
جنوب شرقي نابلس، من حراثة أراضيهم القريبة من مستوطنة 'ايش كوش'.

وق���ال رئيس مجل���س قروي جالود عب���د الله حاج محم���د، إن جيش االحتالل 
منعهم من حراثة أراضيهم الواقعة بالقرب من المستوطنة؛ منوها إلى أنهم 

تمكنوا من حراثة جزء منها قبل اقتحام الجيش للمنطقة.

نادي األسير: تردي الوضع الصحي 
لألسيرين مرداوي وشقيرات

رام الل���ه - "األي���ام": أفاد نادي األس���ير أمس، بأن الحالة الصحية لألس���يرين محمد 
مرداوي وأمين شقيرات، والقابعين في "ايشل"، تزداد تدهورًا، ال سيما أنهما يعانيان 

أمراضًا مزمنة، تأزمت بعد االعتقال، في ظل مماطلة في تقديم العالج.
وأوضح النادي في بيان صحافي أمس أن األسير محمد مرداوي )35( عامًا، من جنين؛ 
عاد مؤخرًا للمعاناة من مش���كلة الفايروس في الرئة، والتي تس���بب له ألمًا في الصدر، 

وصعوبة في التنفس ال سيما أن لديه رئة واحدة.
وأوضح األس���ير أنه عندما توجه إلى طبيب السجن، ليشكو له صعوبة التنفس وألم 
الصدر، أخبره الطبيب بأنه ال يستطيع فعل أي شيء ألجله، وقال له: "ماذا تتوقع؟ أنت 
موجود في غرفة ضيقة على مدار )15 سنة(، ماذا تتوقع أن يصيب الرئة عندك؟"، كما 

أن إدارة الّسجن رفضت تزويده بفرشة طبية تالئم حالته الصحية. 
عالوة على ذلك، فإن األس���ير م���رداوي يعاني من مرض تخثر ال���دم، والتهابات في 
األمعاء، وهو يقبع في سجن "ايشل"، ومحكوم بالسجن )28( عامًا، قضى منها )14( عامًا. 
من جهة أخرى، حس���ب بيان النادي فإن األسير أمين ش���قيرات من قرية السواحرة، 
ش���رق القدس؛ بات يعاني من عدة أمراض بعد اعتقاله، مثل الس���كري وارتفاع ضغط 
الدم والكولس���ترول، ومش���اكل في الركبة تحتاج لعملية عاجلة، وم���ا أدى إلى تفاقم 

وضعه الصحي هو التعذيب في فترة التحقيق والمماطلة في تقديم العالج.
وأوضح األس���ير أنه بقي في التحقيق )116( يومًا عن���د اعتقاله، تعرض فيها لكافة 

أشكال التعذيب، أدت إلى إصابته في كليته اليسرى وكسر عظام القفص الصدري.
واألس���ير ش���قيرات )39( عامًا، ويقبع في سجن "ايش���ل"، ومحكوم بمؤبدين وثالث 

سنوات قضى منها عشر سنوات.

البيرة: "التربية" و"الثقافي البريطاني" يختتمان 
دورة تدريبية لمشرفي ومعلمي اللغة اإلنكليزية

رام الل���ه � "األيام": اختتمت وزارة التربي���ة والتعليم العالي، بالتعاون مع المجلس الثقافي 
البريطاني، أمس، دورة تدريبية استمرت خمسة أيام، وذلك في مقري الهالل األحمر، بالبيرة، 
ومركز التدريب التربوي بالخليل؛ بهدف تدريب مجموعة من المشرفين التربويين والمعلمين 
على أس���اليب واس���تراتيجيات فعالة في تدريس اللغة اإلنجليزية للصفوف 7-10 األساسية 
في المحافظات الش���مالية. وأشار مدير عام اإلشراف والتأهيل التربوي ثروت زيد إلى أهمية 
اللغ���ة اإلنجليزية في ه���ذا القرن بوصفها لغة  اتصال وتواصل م���ع العالم الخارجي وكذلك 
الوقوف على المس���تجدات العلمية والبحثية والمنش���ورة عالميًا، الفتًا إلى الجهود الحثيثة 
ميها وتدريبهم ورفع 

ّ
التي تبذلها الوزارة في مجال تطوير أداء مشرفي اللغة اإلنجليزية ومعل

ر إيجابيًا على إكساب الطلبة 
ّ
كفاياتهم المهنية لصالح العملية التعليمية التعلمية وبما يؤث

المعارف والمهارات الالزمة التي تمكنهم من توظيف اللغة االنجليزية بالحياة العملية. 
وأعرب زي���د عن حرص الوزارة ودوره���ا المهم في تعزيز ثقة معلم���ي اللغة اإلنجليزية 
بقدراته���م وتمكينه���م من أداء دورهم ومهماته���م بفاعلية وإتق���ان بطرائق جاذبة من 
عليمي واس���تراتيجيات 

ّ
خالل توفير تدريب نوعي للمش���رفين والمعلمين في المحتوى الت

ربوي.
ّ
غذية الراجعة من الميدان الت

ّ
التدريس وفق احتياجاتهم المهنية والت

وش���ارك في الورشة 50 متدربًا من مشرفي اللغة اإلنجليزية ومعلميها؛ بهدف إعدادهم 
كمدربي���ن  يتول���ون مهمة تدريب معلم���ي ومعلمات اللغة اإلنجليزي���ة للصفوف )10-7(. 

ويش���رف على عملي���ة التدري���ب كل من: 
أن���درو فوس���تر المدي���ر اإلداري للمجلس 
الثقاف���ي البريطاني، والخبي���رة في مجال 
اس���تراتيجيات تدري���س مه���ارات اللغة 
اإلنجليزية جوليتا ش���ومان ، وبتنسيق كل 
من رئيس قس���م إش���راف المباحث أيمن 
حمام���رة، والمش���رف التربوي في قس���م 
تدريب المرحل���ة األساس���ية العليا معتز 

عصفور. 

ورشة في سلفيت تدعو لتشكيل
شبكة للمدافعين عن حقوق اإلنسان

س���لفيت - "األيام": أوصى مش���اركون في ورشة نظمها 
مركز إع���الم حق���وق اإلنس���ان والديمقراطية "ش���مس" 
أم���س بعن���وان "المدافعين ع���ن حقوق اإلنس���ان" لطلبة 
قس���م التربية االس���المية وذلك بالتعاون والتنسيق مع 
جامعة القدس المفتوحة فرع س���لفيت بضرورة تشكيل 
ش���بكة للمدافعين عن حقوق اإلنس���ان، وبضرورة تطوير 
مهاراتهم لتحسين أدائهم في موضوع الدفاع عن حقوق 

اإلنسان، لتحقيق نتائج أفضل في هذا الشأن.
وش���ددوا على ضرورة أن تعكس التشريعات الداخلية 
التزام���ات فلس���طين كم���ا وردت ف���ي اإلع���الن العالمي 
للمدافعين عن حقوق اإلنس���ان في العام 1998 وغيره من 
المعايير الدولية لحقوق اإلنس���ان بعد حصول فلسطين 
على عضوية األمم المتحدة بصفة مراقب وبضرورة إعداد 
مدونة س���لوك للمدافعين عن حقوق اإلنس���ان والتوقيع 

عليها.
ودعا المشاركون مؤسسات حقوق اإلنسان والمؤسسات 
اإلعالمية والمؤسس���ات الوطنية لحقوق اإلنس���ان للقيام 

بدورها في مجال التثقيف والتوعية بحقوق اإلنسان.
وافتتح الورشة إبراهيم العبد من مركز "شمس" مشيرًا 

إلى أن هذه الورش���ة هي أحد نش���اطات مش���روع تعزيز 
مفاهي���م حقوق اإلنس���ان والحكم الصال���ح لطلبة كليات 
الش���ريعة في الجامعات الفلس���طينية بدعم وتمويل من 

مؤسسة المستقبل.
م���ن جهته قال الناش���ط الحقوق���ي ماجد ع���اروري إن 
المدافعي���ن ع���ن حقوق اإلنس���ان اس���تنادًا إل���ى "إعالن 
المدافعين عن حقوق اإلنس���ان" الذي اعتمدته الجمعّية 
حدة س���نة 1998 ه���م الذين يعملون 

ّ
العام���ة لألمم المت

منفردين أو باالش���تراك مع آخرين من أجل حماية حقوق 
اإلنسان أو تعزيزها. 

ويس���عى هؤالء إلى توثيق المعلوم���ات عن انتهاكات 
حقوق اإلنسان ونشرها محليا وإقليميا ودوليا كما يسعون 
إلى دعم ضحايا هذه االنتهاكات ومساءلة المسؤولين عن 
التجاوزات وتطوير الحكم الرشيد وتشجيع السلطات على 
عاقدّية ودعم التحول الديمقراطي. 

ّ
الوفاء بالتزاماتها الت

ويعمل المدافعون عن حقوق اإلنسان على تطوير ثقافة 
حقوق اإلنسان باعتماد لغة نقدية تفكك أسس الخطابات 
الشمولية وتطور قدرة اإلنسان على فهم واقعه المتعدد 

األبعاد وبلورة أجوبة عن أسئلة وجوده.

"الشعبية" تحيي ذكرى حبش واليماني في مدينة صور

بيروت - "وفا": أحيت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
بمنطقة صور في لبنان، ذكرى استش���هاد القائدين جورج 
حب���ش وأبو ماه���ر اليماني، بحضور ممثلي���ن عن األحزاب 
اللبناني���ة والفصائل الفلس���طينية والمؤسس���ات ورجال 

الدين.
ونظمت "الشعبية" وجمعية التضامن الثقافية لقاء سياسيا 
تحت عنوان 'ش���هادات في الس���يرة والمس���يرة'، استعرضت 

خالله محطات القائدين ودورهما في خدمة الوطن.

وتحدث مدير عام جريدة الس���فير اللبنانية ياسر نعمة عن 
ص فلسطين ابن اللد'، وعن 

ّ
الش���هيد حبش، الذي وصفه 'بُمخل

الش���هيد أبو ماهر اليماني ابن س���حماتا العامل الفلسطيني 
والذي اقترنت دائما قراراته بالتنفيذ والعمل.

وألقى كلمة الجبهة الش���عبية ماهر الطاهر بعنوان: جورج 
حب���ش.. مس���يرة اآلم���ال واآلالم'، تحدث فيها عن المس���يرة 
الطويلة، والرحلة الش���اقة الحافل���ة بالكفاح البطولي الصادق، 

وباإلنجازات واإلخفاقات.

جانب من إحياء الذكرى.


