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بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلسطين 

قاضــي القضــــاة

المحاكــم الشرعيـــة

محكمة نابلس الشرعية الغربية

التاريخ: 11 /07 /1434 

  الموافق: 2013/05/20 

مذكرة تبليغ خطوبة  صادرة عن محكمة نابلس الشرعية الغربية 
الى المدعوة / أمل خالد ابراهيم سعديه / من حيفا   عرب 1948م  وسكانها. 

أبلغك ان زوجك الداخل بك بصحيح العقد الشـــرعي  )عبد الله محمد  ســـعيد سعديه (  من حيفا 
عـــرب 1948 وســـكانها يرغب بالزواج من إحدى  الفتيات المســـلمات وعليـــه جرى تبليغك ذلك 

حسب االصول . 

 تحريرا :2013/05/20

قاضي نابلس الشرعي / للمحكمة الغربية 

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية

السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله

دائرة التنفيذ

التاريخ: 2013/5/2

الرقم: 2003/202

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم )2003/202(

إلى المحكوم عليهما: 1. آمنة إبراهيم حســـن زعترة رام الله الجلزون شـــركة جوال. 2. مرام عاصي 
فخري زعترة/ رام الله الجلزون شركة جوال.

نعلمك أن المحكوم لها/ بنك فلسطين المحدود بواسطة المحامي سليمان حمارشة

قد حضر إلى دائرتنا وطرح للتنفيذ كمبيالة بقيمة 1250 دوالر حال ومســـتحق األداء، لذا يتوجب 
عليك أنت و/ أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أســـبوعين من نشـــر هذا اإلعالن وبعكس 
ذلك ســـيتم الســـير بإجراء التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشـــر حسب 

األصول والقانون.

مع االحترام

مأمور التنفيذ

يحيى عطا

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية

السلطة القضائية

محكمة صلح نابلس

الرقم: 2011/301

التاريخ: 2013/5/6

مذكرة دعوى
صادرة عن محكمة صلح نابلس بالقضية الحقوقية رقم 

2011/301
إلى المدعى عليها: باسمة جميل أحمد الجد من نابلس مجهولة محل اإلقامة يقتضى حضورك إلى 
هذه المحكمة بتاريخ 2013/6/9 الســـاعة التاسعة صباحًا للنظر بالدعوى الحقوقية المرقومة أعاله 
والتي أقامتها عليك الجهة المدعية شركة االتصاالت الفلسطينية بواسطة وكيلها المحامي فواز 
صايمة وموضوعها مطالبة بمبلغ 1151.83 شـــيكل ويمكنكم الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع 
على تفاصيل الدعـــوى وعماًل بالمادة 62 من قانون أصول المحاكمـــات المدنية والتجارية رقم 2 
لســـنة 2001 فإنه يقتضى عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك 

النشر وإذا لم تحضر أو ترسل وكياًل عنك تجري محاكمتك حضوريًا.

رئيس قلم محكمة صلح نابلس

فارس وصفي منصور

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين

ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية

المحكمة الشرعية في بيت لحم

الرقم: 2013/308

التاريخ: 1434/7/9هـ

وفق: 2013/5/19

مذكرة تبليغ حضور صادرة عن محكمة بيت لحم الشرعية
في الدعوى أساس 2013/308

إلى المدعى عليه: إســـماعيل حســـين عطية رمضان من الدهيشـــة وســـكان المملكة األردنية 
الهاشـــمية ومجهول محل اإلقامة فيها وال يوجد له محل إقامة في فلسطين وآخر محل إقامة له 

في بيت الزوجية الكائن في الدهيشة.

يقتضى حضورك إلى محكمة بيت لحم الشرعية يوم األحد الموافق 2013/6/23م الساعة التاسعة 
صباحًا وذلك للنظر في الدعوى أســـاس 2013/308 وموضوعها طلب نفقة تعليم والمقامة عليك 
من قبل ابنتك نسبا أسيل إســـماعيل حسين رمضان من الدهيشة وسكانها وكيلتها المحامية 
أريج شـــاهين، فإذا لم تحضر في الوقت المحدد ولم ترســـل وكياًل عنك ولم تبد معذرة مشروعة 

يجري بحقك اإليجاب الشرعي وعليه صار تبليغك ذلك حسب األصول.

تحريرًا في 1434/7/9هـ وفق 2013/5/19م

قاضي بيت لحم الشرعي

صالح يوسف عبد السالم شاهين

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين

ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية

المحكمة الشرعية في بيت لحم

الرقم: 2013/309

التاريخ: 1434/7/9هـ

وفق: 2013/5/19

مذكرة تبليغ حضور صادرة عن محكمة بيت لحم الشرعية
في الدعوى أساس 2013/309

إلى المدعى عليه: إســـماعيل حســـين عطية رمضان من الدهيشـــة وســـكان المملكـــة األردنية 
الهاشـــمية ومجهول محل اإلقامة فيها وال يوجد له محل إقامة في فلســـطين وآخر محل إقامة له 

في بيت الزوجية الكائن في الدهيشة.

يقتضى حضورك إلى محكمة بيت لحم الشرعية يوم األحد الموافق 2013/6/23م الساعة التاسعة 
صباحًا وذلك للنظر في الدعوى أســـاس 2013/309 وموضوعها طلب نفقة تعليم صغيرة والمقامة 
عليك من قبل زوجتك الداخل عليها بصحيح العقد الشرعي رجاء حسن أحمد رمضان من الدهيشة 
وسكانها وكيلتها المحامية أريج شاهين، فإذا لم تحضر في الوقت المحدد ولم ترسل وكياًل عنك 

ولم تبد معذرة مشروعة يجري بحقك اإليجاب الشرعي وعليه صار تبليغك ذلك حسب األصول.

تحريرًا في 1434/7/9هـ وفق 2013/5/19م

قاضي بيت لحم الشرعي

صالح يوسف عبد السالم شاهين

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية

لسلطة القضائية

محكمة صلح رام الله

الرقم: 2013/352 مدني

التاريخ: 2013/5/7

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر
صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم 

2013/352
إلـــى المدعى عليها: فكتوريا يوســـف عودة خوري عنوانها في رام اللـــه / الطيبة / بجانب عيادة 

الكاريتاس/ ومجهولة محل اإلقامة حاليًا.
يقتضى حضورك إلى محكمة صلح رام الله يوم األحد الموافق 2013/6/16 الساعة التاسعة صباحًا 
للنظر فـــي الدعوى المدنية رقم 2013/352، المقامة ضدك من المدعي/ شـــركة بنك فلســـطين 
بواســـطة وكيله المحامي سليمان حمارشـــة وموضوعها/ 1. مطالبة مالية 3624.96 دوالر، وقد جاء 

في أسباب الئحة الدعوى ما يلي:
الئحة وأسباب الدعوى

1. المدعيـــة شـــركة تجارية تعمل في المجال المصرفي )كبنك محلي( في فلســـطين ومســـجلة 
ومرخصة حسب األصول.

2. المدعية قامت بمنح المدعى عليها قرضًا بمبلغ 9614.40 تســـعة آالف وســـتمائة وأربعة عشر 
دوالر وأربعون ســـنتًا بموجب عقد القرض المؤرخ في 2008/7/23 يسدد على 48 شهرًا بواقع مئتا 
دوالر وثالثون ســـنتًا شـــهريًا ابتداًء من 2009/9/7 والذي يحمل توقيع المدعى عليها والمرفق مع 

هذه الالئحة ويعتبر جزءًا ال يتجزأ منها.
3. تخلفت المدعى عليها عن ســـداد باقي قيمة القرض البالغة 3624.96$ ثالثة آالف وســـتمائة 
وأربعة وعشـــرون دوالر أمريكي وســـتة وتسعون ســـنتًا. فترتب بذمتها المبلغ المطالب به وفقًا 

لكشف الحساب المرفق مع هذه الالئحة والذي يعتبر جزءًا ال يتجزأ منها.
4. طالبت المدعية المدعى عليها مرارًا وتكرارًا بضرورة تســـديد المبلغ إاّل أنها ممتنعة عن السداد 

دون وجه حق أو مسوغ قانوني.
5. محكمتكم الموقرة هي صاحبة الصالحية للنظر والفصل في هذه الدعوى.

6. الطلب: أ. تلتمس المدعية تبليغ المدعى عليها نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها.
ب. غب المحاكمة والثبوت إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به للمدعية والبالغ $3624.96 
ثالثة آالف وســـتمائة وأربعة وعشرون دوالر أمريكي وستة وتســـعون سنتًا، وتضمينها الرسوم 

والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام. 
وكيل المدعية

ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى.
ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمســـة عشـــر يومًا من تاريخ تبليغك بالنشـــر 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

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة االراضي رام الله

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
رقم الملف: 1498/ج/2013

التاريخ: 2013/5/19

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي رام الله الســـيد: عدنان حباس ســـليمان بركات وذلك 
بصفته وكياًل خاصًا بموجب الوكالة الخاصة رقم 2012/12955 تاريخ 2012/8/6 والدورية 2013/604 
تصديق وزارة العدل الفلســـطينية 2013/2/1 الصادرة من كاتب عدل رام الله، وذلك بمعاملة بيع 
علـــى القطعة 60 حوض رقم 6 التل من أراضي دير دبوان، فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم 
باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عشـــرة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم 

السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(   

عدنان حباس سليمان بركات زكية عودة محمد الحلحولي   

هدية .... حسين

دائرة تسجيل أراضي رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

سلطة األراضي

اإلدارة العامة للمساحة

دائرة المساحة في سلطة األراضي

إعالن صادر عن دائرة المساحة العامة 
التاريخ : 2013/5/20

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة المساحة العامة السيد غسان محمد حسني جرار وذلك بصفته 
وكيـــاًل خاصًا بموجب الوكالة الخاصة رقم 3640 تاريخ 2013/5/9 الصادرة من كاتب عدل ســـفارة 
دولة فلسطين. وذلك من أجل: أواًل: إخراج قيد في القطعة 19 + 26 حوض رقم 1 من أراضي الرام

القطعة 52+114 حوض رقم 3 من أراضي الرام

القطعة 5+286 حوض رقم 5 من أراضي الرام

ثانيًا: أو إصدار نتيجة تحري عن أمالك رسمية محمد أحمد بركات. 

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة المســـاحة خالل فترة عشـــرة أيام من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم إصدار إخراج القيد حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(   

رسمية محمد أحمد بركات )مالك(

أحمد محمد عيسى الشيخ أحمد )وريث(

غسان محمد حسني جرار )وكيل(     بموجب الوكالة الخاصة رقم 3640 

       الصادرة بتاريخ 2013/5/9 الصادرة 

      عن سفارة دولة فلسطين في أبو ظبي

دائرة المساحة

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين

ديوان قاضي القضاة

المحكمة الشرعية في رام الله والبيرة

مذكرة تبليغ حكم صادر عن محكمة رام الله والبيرة 
الشرعية

في الدعوى أساس 2012/905
إلى المدعى عليه: محمد إبراهيم محمد عنباوي من قطنة ومسجون في سجن الرملة المركزي

أبلغـــك أنه وبتاريـــخ 2013/5/14م وبموجب إعالم الحكم في الدعـــوى 2012/905 والتي موضوعها 
إثبـــات طالق والمقامة عليك من قبل المدعية آالء زكـــي محمود دار طه، فقد حكمت بثبوت وقوع 
طلقة أولى آلت الى بائنة قبل الدخول أو الخلوة منك على زوجتك المدعية غير الداخل وال المختلي 
بها بصحيح العقد الشـــرعي آالء المذكورة بتاريخ 2011/9/2م بقولك لها عبر الهاتف الجوال )أنت 
طالـــق( وكنت في الحالة المعتبرة منك شـــرعًا غير مكره وال مدهوش وال ســـكران ومتمتع بكامل 
قـــواك العقلية وأن ال عدة عليها لعدم الدخول أو الخلوة وبأنها ال تحل لك من بعد إاّل بعقد ومهر 
جديدين ما لم تكن مســـبوقة منك بطلقتين وتضمينك الرســـوم والمصاريـــف القانونية حكمًا 
غيابيًا قاباًل لالعتراض واالســـتئناف وتابعًا له موقوف النفاذ على تصديقه استئنافًا من محكمة 

االستئناف الشرعية أفهم علنًا حسب األصول تحريرًا في 4/رجب/1434هـ وفق 2013/5/14م.

قاضي رام الله والبيرة الشرعي

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين

ديوان قاضي القضاة

المحكمة الشرعية في رام الله والبيرة

مذكرة تبليغ حضور صادرة عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية
في الدعوى أساس 2013/522

إلى المدعى عليهما: يحيى ونوح أبناء عبد الحميد عبد القادر من دير دبوان وحاليًا مجهولي محل 
اإلقامة خارج البالد وآخر محل إقامة لهما في البالد في دير دبوان.

يقتضي حضوركما إلى محكمة رام الله والبيرة الشـــرعية وذلك يوم الثالثاء الموافق 2013/6/18م 
الســـاعة التاســـعة صباحًا للنظر فـــي الدعوى أســـاس 2013/522 وموضوعها إبطـــال حجة وقف 
والمقامة عليكما من قبل المدعي راشـــد عايد عبد العزيز الجبـــرة من عين يبرود، فإذا لم تحضروا 
في اليوم والوقت المحددين أو لم ترسال وكياًل عنكما أو لم تبديا للمحكمة معذرة مشروعة يجرى 

بحقكما اإليجاب الشرعي، وعليه تم تبليغكما ذلك حسب األصول.

تحريرًا في 10/رجب/1434هـ وفق 2013/5/20م.

قاضي رام الله والبيرة الشرعي

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين

ديوان قاضي القضاة

المحكمة الشرعية في رام الله والبيرة

مذكرة تبليغ حكم صادر عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية
في الدعوى أساس 2013/436

إلى ورثة المرحوم عوض محمد أبو عليا من كوبر.
أبلغكم أنه وبتاريخ 2013/5/20م وبموجب إعالم الحكم في الدعوى أســـاس 2013/436 الصادر عن 
محكمة رام الله والبيرة الشـــرعية والتي موضوعها تصحيح اسم في حجة حصر إرث، فقد حكمت 
بتصحيح اســـم المورث المرحوم عـــوض محمد محمد عدوان ليصبح عـــوض محمد أبو عليا وذلك 
فـــي حجة حصر اإلرث الصادرة عن محكمة بيرزيت الشـــرعية بتاريخ 1992/7/11، المســـجلة تحت 
رقم 44/102/10 والتأشـــير بذلك في محله حســـب األصول اعتبارًا من تاريخه أدناه دون رسوم وال 
مصاريف قانونية حكمًا وجاهيًا قاباًل لالســـتئناف ال يســـري على باقـــي الورثة إاّل بعد تبليغهم 

أفهم علنًا حسب األصول تحريرًا في 10/رجب/1434هـ وفق 2013/5/20م.

قاضي رام الله والبيرة الشرعي

بيت لحم: ورشة في »فلسطين الجامعية« 
حول اآلثار النفسية واالجتماعية لمرض السرطان 

بي���ت لحم – "األيام": نظم طلبة قس���م عل���م االجتماع ودائرة 
العالقات العامة في كلية فلسطين األهلية الجامعية، بالتعاون 
مع مؤسسة بس���مة، أمس، ورش���ة عمل بعنوان "اآلثار النفسية 

واالجتماعية لمريض السرطان".
 وقدم رئيس قس���م علم االجتماع بالكلية الدكتور محمد عكة 
نبذة عن تأسيس القسم، وتميزه بما يطرحه من مساقات نظرية 
وربطه���ا بالتطبيق العملي في س���وق العمل، مؤك���دًا أن اإلطار 
النظري لعلم االجتم���اع يعتبر العمود الفقري للتطبيق العملي، 
وان طالب علم االجتماع بالكلية يتميزون بالتطبيق العملي أثناء 

تدريبهم في مؤسسات المجتمع المحلي.
وأش���ار إل���ى أن األم���راض تعد من المش���كالت الت���ي تهدد 
المجتمع���ات اإلنس���انية، وان أكثر تلك األم���راض التي تهدد 
الحياة هي األمراض السرطانية، الفتًا إلى أن الدراسات الحديثة 
أثبت���ت أن هذا المرض يزداد باالنتش���ار، وأن مريض الس���رطان 
يعاني من بعض اآلثار االجتماعية والنفسية التي تضغط عليه 
مثل فقدان الدخل واالنع���زال االجتماعي والوصمة االجتماعية 
والقل���ق والخ���وف واالكتئاب، مش���يرًا إلى أن بع���ض المرضى 

يستخدمون اإلنكار لتقليل الفزع المرتبط بالمرض.
فيما استعرض مدير جمعية بسمة عبد الله أبو حديد إنجازات 
الجمعية وتواصل طواقمها مع أهالي المرضى في مستش���فيي 
بيت جاال الحكومي والمطلع، مش���يرًا إل���ى كيفية تلقي األطفال 

المرضى التعليم على سرير الشفاء. 

فيم���ا تطرقت مش���رفة التدريب بقس���م عل���م االجتماع روال 
الشويكي بالكلية إلى اآلثار االجتماعية لمرض السرطان، وخاصة 
عند الس���ماع بوجود المرض، يمر المريض وأسرته بإنكار وعدم 
تقبل ورف���ض وغضب وذهول، ومن ثم تأت���ي مرحلة البحث عن 
العالج، وبعدها يتم العالج مع الرفض أثناء تلقيه، وتحدثت عن 
الوصمة االجتماعية والجانب االقتصادي، بس���بب فقدان العمل 

واالنعزال االجتماعي وعدم المشاركة بالمناسبات االجتماعية. 
وأوص���ت بض���رورة التركيز عل���ى ال���دور الوقائ���ي التوعوي 
والتثقيف���ي للمجتم���ع، وتقدي���م الدع���م المعن���وي للمرضى 
بالمستش���فيات ومس���اندة األس���ر بتقدي���م الدعم النفس���ي 

واالجتماعي لها.
واستعرضت األخصائية النفس���ية بمؤسسة بسمة الدكتورة 
س���الم القرنة تجربتها مع المرض، كونها مصابة به منذ س���بع 
س���نوات، وتجربته���ا كوال���دة أصيب���ت ابنتها بالم���رض منذ 
س���نتين، وقالت إن مرضى السرطان أقوياء جدًا يحفرون الصخر، 
وسيتغلبون على مرضهم بتشجيع األهل والمجتمع المحلي وان 

مريض السرطان بإمكانه أن يواصل حياته اليومية.
فيما بينت الطالبة مجد بدوان كيفية تدريب الطلبة بمؤسسة 
بس���مة، وإقامة ورش عم���ل تثقيفية قاموا به���ا طلبة التدريب 
الميداني بإش���راف مؤسسة بس���مة نفذت في قرية بتير وبيت 
فجار ودورا، وقام طلبة التدريب بعرض ريبورتاج مصور عن تلك 

الورش التوعوية التي قاموا بتنفيذها.

ورشـة فـي يـطـا تـدعـو لتعـزيز 
مشاركة النساء في االنتخابات

رام الل���ه - "األي�ام": نظمت جمعية الم���رأة العاملة للتنمية، أمس، 
ورشة عمل في بلدة يطا، جنوب الخليل، حول "أهمية تعزيز مشاركة 
النساء في االنتخابات"، بحضور مجموعة من الشابات من البلدة، وذلك 
ضمن مشروع "واقع ومستقبل االنتخابات الفلسطينية وأهميتها في 

تعزيز الحياة الديمقراطية".
وش���ددت منس���قة الجمعية في يطا عفاف أبو عزيزة على ضرورة 
تقوية دور النس���اء في االنتخابات والمش���اركة الفاعلة فيها س���واء 

باالنتخاب أو الترشح.
وأكدت أبو عزي���زة أهمية إج���راء االنتخابات العامة كاس���تحقاق 
دس���توري يرس���خ النهج الديمقراطي في مجمل الحياة السياسية، 
وأهمية دور المرأة ونش���ر الوعي لتحقيق مشاركتها في االنتخابات، 
وأهمي���ة إجراء االنتخابات والتعريف بالنظ���م والقوانين االنتخابية 

المعمول بها.
واس���تعرضت الفرق بين ش���كل االنتخابات ومضمونه���ا وقوائم 
االنتخابات وأقسامها ومدى نزاهة وشفافية االنتخابات في المجتمع 
المحلي ودور فئات المجتمع بالتأثير على شكل العملية االنتخابية.

وقسمت الشابات إلى مجموعات وكلفتهن بعمل مشترك لتوضيح 
كل مجموع���ة دراس���تها ورؤيتها ح���ول االنتخابات، حي���ث تناولن 
عدة نق���اط منها: مدى رؤيتهن لموضوع االنتخابات وماذا ش���اهدن 
في س���احة االنتخابات وهل يوج���د نزاهة في االنتخاب���ات والحلول 

والتوصيات.
وواص���ل برنامج العامالت في جمعية المرأة العاملة جهوده في 
االطالع على مطالب وأوضاع النس���اء العامالت في عدد من مشاغل 
الخياط���ة بمحافظت���ي رام الله وس���لفيت والت���ي ال تتوفر فيها 
مقومات الصحة والس���المة المهنية، وكذل���ك متابعة قضاياهن 

العمالية أمام المحاكم.
وأكدت منس���قة برنامج العامالت في الجمعية نائلة عودة أنه تم 
إبالغ وزارة العمل التي زارت عددا من المواقع بأوضاع هذه المشاغل 
والظ���روف المهني���ة الصعبة التي تعان���ي منها العام���الت فيها، 
والمتمثلة بإجبار أصحاب المشاغل العامالت بالتوقيع على اتفاقيات 
عمل جدي���دة تعتبرهن موظف���ات منذ س���نوات، وأن العقد الموقع 
علي���ه مطبق وفق أحكام القانون، وبالمقاب���ل تحرمهن من المكافآت 
وحقوقهن السابقة التي تمتد لسنوات طويلة، وكأنهن حصلن بعد 

التوقيع على صيغة هذا العقد على كامل حقوقهن السابقة.
وأك���دت ع���ودة أن جزءا م���ن العام���الت يوافقن عل���ى التخلي عن 
حقوقهن الس���ابقة مقابل بقائهن على رأس عملهن بسبب األوضاع 
المادي���ة الصعبة، وعدم توفر فرص عمل بديلة، وجزء منهن يرفضن 
التوقيع على إنه���اء خدماتهن واعتبارهن كعامالت جدد بعقد عمل 
يخ���دم صاحب العمل، ونس���اء أخريات يوقعن عل���ى أوراق بيضاء ال 

يعلمن مضمون ما سيكتب فيها الحقا.
ودع���ت العامالت في مش���اغل الخياط���ة إلى ع���دم التوقيع على 
مخالصة نهاي���ة خدمة أو عقد عمل جديد غير واضح التفاصيل دون 
أخذ كامل حقوقهن التي أقرها قانون العمل الفلسطيني، الفتة إلى 
أن هذه الخطوة بدأ أصحاب المشاغل بتطبيقها مع إقرار قانون الحد 
األج���ور ولكون العامالت أصبحن يرفعن قضايا أمام المحاكم من أجل 
الحصول على مس���تحقات نهاية الخدمة، وأن النس���اء أصبح لديهن 
الوعي الكافي بحقوقهن الت���ي يحاول أرباب العمل االلتفاف عليها، 
مش���يرة إلى أن الجمعية تبذل جهودا كبيرة مع جهات االختصاص 
إلنصاف العامالت اللواتي يتلقين رواتب متدنية مقابل ساعات عمل 

طويلة وفي أيام إجازتهن.

غنيم يطلع على احتياجات 
الهيئات المحلية بمحافظة القدس

رام الل���ه - "األي���ام": اطلع، أم���س، وكيل وزارة الحك���م المحلي المهندس م���ازن غنيم على هموم 
المواطنيين واحتياجاتهم في مخيم شعفاط وبلدات عناتا، والزعيم، والعيزرية في محافظة القدس.
ففي مخيم ش����عفاط زار المركز النس����وي، ومركز تأهيل المعاقين، واللجنة الشعبية للمخيم، 
ومركز الش����باب، ونادي الطف����ل، وقام بجولة ميدانية داخل المخيم وش����ملت حي االوقاف قرب 

الجدار، ومنطقة رأس خميس ورأس شحادة.
وخالل جولته التقى عضو مجلس التش����ريعي جهاد أبو زنيد وممثلي المؤسس����ات والهيئات 
في المخيم، واس����تمع منهم إلى ش����رح مفصل ح����ول هموم واحتياج����ات المواطنين واالوضاع 

المعيشية، وكان أبرزها الوضع الصحي، وتراكم النفايات، وتعبيد الطرق، وشح المياه.
وأكد غنيم ضرورة دراس����ة هذه االحتياجات، مطالبًا بتحديد األولويات لكي يتس����نى للوزارة 

العمل على توفيرها، ضمن االمكانيات المتاحة للسلطة الوطنية.
وزار غنيم والوفد المرافق والذي ضم مدير عام وحدة المش����اريع في الوزارة المهندس هاني 
كايد، ومدير عام الش����ؤون االدارية شكري ردايدة، ومدير عام الشؤون القانونية اسالم أبو زياد، 
ومدير عام حكم محلي محافظة القدس المهندس اياد خلف، بلدات عناتا، والزعيم، والعيزرية.
والتقى رؤس����اء وأعضاء المجالس المحلية في هذه البلدات، الذين قاموا بدورهم بإطالعه على 
أوضاع المجالس وس����ير العمل فيها وخصوصا أن هذه الزيارة تعد األولى بعد اجراء االنتخابات 

المحلية األخيرة، حيث استمع منهم ألهم احتياجاتهم من المشاريع.

دورة تدريبية في طولكرم حول 
آليات التعامل مع ضحايا العنف

طولك����رم - "األيام": نظمت جمعية المرأة العاملة في طولكرم، أمس، دورة تدريبية لمناقش����ة 
االعتداءات الجنسية على المرأة والطفل، في مقر الجمعية.

وشارك في الدورة 19 طالبة من خريجات العلوم اإلنسانية، لتأهيلهن للمقدرة على التعامل مع 
هذه الفئات وتعريفهن على كل ما يتعلق بالعنف الجنسي من أسباب ونتائج وسبل الحماية.

وأوضحت المرش����دة النفس����ية أش����واق عمر بأن هذه الدورة هدفها األساسي جعل الطالبات 
الخريجات على دراية كاملة للتعامل مع هذه الحاالت وكيفية إش����عار الحالة بالراحة النفس����ية 
للتحدث عن ظروف االعتداء الجنسي، للخروج بنصائح وتوجيهات تعالج بسبل ناجحة، والتعامل 

معها بشكل علمي مدروس.

ورشــة فــي قـلقيـلية تـوصــي بـإنتاج 
برامج إعالمية تتناول حقوق اإلنسان
قلقيلية - "األيام": أوصى مشاركون في ورشة بعنوان حرية الرأي والتعبير، نظمها مركز اعالم 

حقوق اإلنس����ان والديمقراطية "ش����مس" في كلية الدعوة االسالمية بقلقيلية أمس، بضرورة أن 

تفرد وس����ائل اإلعالم مساحة لتلقي الشكاوى حول انتهاكات حقوق اإلنسان، أو أن يكون هناك 

برامج تلفزيونية وإذاعية أو مقاالت تتناول حقوق اإلنسان.

ودعوا لس���ن قانون حول حرية المعلومات الذي يحدد بوضوح إجراءات الحصول على المعلومات 

وكذل���ك اإلج���راءات التي تحد من الوصول إل���ى أنواع معينة من الوثائق، وضرورة مواءمة أو س���ن 

تشريعات جديدة لها اتصال مباشر في اإلعالم، وتعزيز وعي اإلعالميين بمفاهيم حقوق اإلنسان.

وأوضح ابراهيم العبد من مركز ش���مس أن هذه الورش���ة هي أحد نشاطات مشروع نشر وتعزيز 

مفاهيم حقوق اإلنسان الذي ينفذه المركز بدعم وتمويل من الوكالة االسترالية للتنمية الدولية.

وش����دد الدكتور أحمد حجاز عميد الكلية على أهمية النشاطات الالمنهجية ودورها في صقل 

مهارات الطلبة.

وأوضح المدرب بش����ار سليمان أن دور اإلعالم في نش����ر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان يتمثل 

في إش����اعة ثقافة حقوق اإلنس����ان من خالل اإلع����الم من خالل تقديم االستش����ارات القانونية.

والتحقيق����ات والتقارير الصحافية اإلخبارية واالس����تقصائية، والحم����الت اإلعالمية والندوات 

الصحافية والدعاية واإلعالن. وتقديم التسهيالت الكافية للحصول على المعلومات.

وبين أن مس����اهمة اإلعالم في مجال حقوق اإلنس����ان يجب أن تتخذ بعدين أساس����يين األول 

الفضح الفوري لالنتهاكات التي تتعرض لها حقوق اإلنس����ان، والبع����د الثاني بعد الوقاية من 

االنتهاكات الماسة بحقوق اإلنسان )الدور الوقائي لوسائل اإلعالم(.

العـلمي تطلع ممثلة "اليونيسيف"
علـى واقـع الـتعلـيـم في فلسطين

رام الل���ه - "األي����ام": أطلع���ت وزي���رة 
التربية والتعليم لميس العلمي، الممثلة 
"اليونيسيف"  الجديدة لمنظمة  الخاصة 
لدى دولة فلس���طين جوون كنوغي، خالل 
لقاء في مقر الوزارة برام الله، أمس، على 
واق���ع التعليم في فلس���طين، والجهود 
التي تبذلها الوزارة في الدفاع عن حقوق 
األطف���ال وضم���ان وصوله���م اآلمن إلى 

مدارسهم.
وأك���دت العلم���ي الح���رص الذي 
تولي���ه "التربي���ة" م���ن أج���ل دعم 
قط���اع الطفول���ة، من خ���الل إعداد 
 
ً
استراتيجية الطفولة المبكرة الفتة
إلى س���عي الوزارة نحو تعزيز هذا 
القطاع الحيوي من خالل سياساتها 

واستراتيجياتها التطويرية.
وش���ددت على ضرورة تعزيز جانب 
الحماي���ة والمناصرة من خالل العمل 
على وقف كافة ممارسات وانتهاكات 
االحت���الل الجس���يمة بح���ق الطلب���ة 
وأطفال فلس���طين، مشيدة بالجهود 
التي تبذلها منظمة اليونيسيف من 
أجل حماية حقوق أطفال فلس���طين 
وتوثي���ق االنته���اكات التي تمارس 

بحقهم.
اللق���اء مناقش���ة العديد من  وتضمن 
الجوان���ب المرتبطة بدعم قطاع التعليم، 
والتطوير  التخطي���ط  بأم���ور  واالهتمام 
المؤسسات  الشراكات مع كافة  وتفعيل 
المهتم���ة بالدف���اع عن قط���اع الطفولة 

واالهتم���ام بالمناطق المهمش���ة خاصة 
الواقعة ضمن تصني���ف "ج" وغيرها من 
القضايا المتعلقة بالميادين التطويرية 

والتعلمية.
وحضر االجتماع مدير قس���م التعليم 
م���ن أج���ل التنمية ف���ي اليونيس���يف 
المس���اعد  والوكي���ل  تي���ري دورني���ان، 
لش���ؤون التخطيط والتطوي���ر د. بصري 
صال���ح، ومدير عام التخطيط م. س���عادة 
حمودة، ومدير عام المش���اريع م. سمير 
رج���ب، ومدير ع���ام التعلي���م العام عمر 
عنب���ر، ومدير عام دي���وان الوزيرة محمد 
الراميني، ومدير دائ���رة اإلعالم التربوي 
عبد الحكيم أبو جاموس، ورئيس قس���م 

العالقات العامة نيفين مصلح.

العلمي خالل لقائها ممثلة "اليونيسيف".

حملة للحد من ظاهرة عمالة األطفال 
فـي طـولـكـرم الـشـهـر الـمـقـبـل

الش���رطة  - "األيام": وضعت  طولك���رم 
ولجن���ة حماي���ة الطفول���ة من التس���ول 
وعمالة األطفال امس خطة لمحاربة عمالة 
واستغالل األطفال في محافظة طولكرم.

وذك���ر بي���ان إدارة العالق���ات العامة 
واإلعالم في الش���رطة، أمس، أن اجتماعًا 
عق���د في مق���ر المحافظة ضم الش���ركاء 
في اللجن���ة للحد من عمالة واس���تغالل 
األطفال، وه���م  إبراهيم العال ممثال عن 
المحافظ���ة، وعن الش���رطة الرائد س���امر 
الزيتاوي مدير العالقات واإلعالم، والرائد 
عماد الناطور مدير شرطة األحداث، وعن 
الش���ؤون االجتماعية احم���د الزبدة، وعن 
التربية والتعليم فخر القب، وعن مديرية 

العمل مأمون عاصي.

وتحدث المشاركون عن اآلثار الخطيرة 
لهذه المشكلة السيما وأن هؤالء األطفال 
واألوالد ه���م عماد المس���تقبل، وبالتالي 
فإن تس���ربهم من المدارس وعملهم في 
ظروف ال تتناسب مع طفولتهم يجعلهم 
ترب���ة خصب���ة لالنح���راف بس���بب عدم 

تعليمهم ووعيهم.
واعتب���رت اللجنة أن���ه ال بد من تكثيف 
الج���والت ف���ي األس���واق وف���ي أماك���ن 
العمل لحص���ر األطفال وتكوي���ن بيانات 
إحصائية وإعداد دراس���ات عن أوضاعهم 
االجتماعي���ة، ومن ثم مس���اعدتهم في 
الخروج م���ن هذه الدائرة وه���ذا يتطلب 
ورش���ات  القيام بحمالت توعية وتنظيم 
عمل لتوعية األس���ر بواجبهم أو إلحاقهم 
بالمراكز المهنية، وتشكيل لجان حماية 
الرسمية والقطاع  المؤسسات  مكونة من 
ذات  األهلي���ة  والمؤسس���ات  الخ���اص 

العالقة. 
واتفق���ت اللجنة عل���ى تنفيذ خطة 

تب���دأ م���ن بداي���ة الش���هر المقب���ل 
تستهدف ش���وارع طولكرم واألسواق 
التجارية والحسبة والمناطق الصناعية 
ودور البلي���اردو والمقاه���ي والمطاعم 
والمحالت التجاري���ة ومفترقات الطرق 

والحواجز.
ومن جهته، دعا المقدم حقوقي حسام 
ع���واد مدي���ر ش���رطة محافظ���ة طولكرم 
المواطنين إلى ض���رورة التعاون لمحاربة 
عمالة واس���تغالل األطفال، من خالل عدم 
تش���غيلهم وإبالغ الش���رطة عل���ى الرقم 
المجاني ) 100 ( عن أية حاالت لمتابعتها 
من خالل اللجنة، الفتًا إلى وجود إدارتين 
في الشرطة لمتابعة المواضيع المتعلقة 
باألحداث واألس���رة وهما شرطة األحداث 
ووح���دة حماي���ة األس���رة، والت���ي يق���ع 
عل���ى عاتقهما حماية األطفال واألس���رة 
السلوكية  االنحرافات  من  الفلس���طينية 
والحف���اظ على تماس���كها م���ن التفكك 

والضياع. 


