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الجمعة 2018/10/12

ّ
كرم ممثلة «ار تي أم» اإليطالية السابقة

األعرج :الرئيس يصادق على قرار
بقانون بشأن محاكم الهيئات المحلية

صيدم يبحث مع ممثل ألمانيا
مواصلة دعم التعليم وتطويره
رام الل���ه " -األيام" :أكد وزير التربي���ة والتعليم العالي صبري
صي���دم أن "التربي���ة" وألماني���ا مس���تمرتان في توس���يع آفاق
الش���راكة لتطوي���ر التعليم في فلس���طين ،والتركيز على قطاع
التعليم المهني والتقني والريادة بما يخدم منطلقات التنمية
االقتصادية بشكل شمولي ومتكامل.
جاء ذلك خالل لقائه ،في رام الله ،أمس ،ممثل ألمانيا الجديد
لدى فلس���طين كريس���تيان كالجي���س ،حيث أطلع���ه على آخر
المس���تجدات المتعلق���ة بالواقع الراهن وانته���اكات االحتالل
المتواصلة بحق التعليم ،واإلنجازات التي تحققها فلسطين في
عديد القطاعات التربوية.
وحض���ر اللقاء الوكيل المس���اعد للش���ؤون المالي���ة واإلدارية
واألبني���ة واللوازم ف���واز مجاهد ،ورئيس التع���اون اإلنمائي في
الممثلية األلمانية هنا إلغه ،والمستشار أولريش كنيه ،ورئيس
قسم العالقات الدولية في الوزارة ناريمان الشراونة.
وأش���اد صي���دم بالعالق���ة المتينة بي���ن فلس���طين وألمانيا
والش���راكة الناجزة على صعيد التعليم ،مشيرًا إلى دعم ألمانيا
للقط���اع الترب���وي؛ عبر عديد البرامج والمش���اريع وم���ن أبرزها:
التعليم المهن���ي والتقني ،وبناء الم���دارس وتأهيلها ،والمنح
الدراسية ،الفتًا إلى أن ألمانيا تعد واحدة من البلدان المساهمة
بس���لة التمويل المش���ترك والتي تضم دول (فنلندا ،وألمانيا،
وإيرلندا ،والنرويج ،وبلجيكا).
واس����تعرض التحديات التي يواجهها التعليم في فلس����طين،
متطرقًا إلى سياس����ات االحتالل العنصرية ومضايقاته المتواصلة
بح����ق التعليم في الق����دس ،عبر محارب����ة المناهج وتش����ويهها
ووصمها بالمحرضة ،ومحاوالت فرض المناهج اإلسرائيلية ،إضافة
إلى المعاناة التي تمر بها قرية الخان األحمر ومدرستها الوحيدة

المهددتان بالتدمير ،وغيرها من انتهاكات االحتالل المتصاعدة
في المناطق المصنفة (ج) وفي قطاع غزة وفي مختلف المحافظات.
وتط���رق إل���ى األزمة الراهن���ة التي تم���ر بها وكال���ة الغوث
"األون���روا" ،وضرورة تقدي���م كل ما يلزم من أج���ل الحفاظ على
ديمومة المس���يرة التعليمي���ة في مدارس "األون���روا" ،وضمان
حقوق الالجئين خاصة الحق في التعليم.
من جهته ،عبر كالجيس عن اعتزاز بالده بالشراكة مع فلسطين
ودعمه���ا لقط���اع التعليم ،باعتب���اره من الركائز األساس���ية في
تنمي���ة المجتمعات ،مؤكدًا مواصلة تقدي���م الدعم لهذا القطاع
االستراتيجي والرغبة في تطوير العالقات واالستفادة من الخبرات
المشتركة وتوظيف كافة اإلمكانات لخدمة التعليم الفلسطيني.
وناقش الجانبان العديد من الملفات والقضايا المهمة المرتبطة
بالتعليم ،وآليات متابعتها من خالل الجهات المختصة.
كان صي���دم ّ
كرم ،أمس ،ممثلة مؤسس���ة "ار ت���ي أم" اإليطالية
الس���ابقة في فلسطين أنيسة كاس���تالرين النتهاء مهام عملها
في فلس���طين ،وذلك خالل لقاء حضره مدير ع���ام التعليم العام
يوسف عودة ،ورئيس قسم رياض األطفال سهير عواد ،ومشرفة
رياض األطفال سمر حمد ،ومن جانب "ار تي أم" الممثلة الجديدة
للمؤسسة آنا تولدو ،ومسؤولة دعم التعليم والتدريب رغدة تيلخ.
ّ
وثم���ن صي���دم تع���اون كاس���تالرين المتواصل مع ال���وزارة،
والش���راكة المثمرة مع مؤسس���ة "ار تي أم" ،الذي يتجس���د في
تنفيذ برامج ومشاريع داعمة لقطاع الطفولة المبكرة ،والتوقيع
على اتفاقية جديدة بهذا الخصوص.
بدورها ،أشادت كاس���تالرين بجهود الوزارة التي تهدف إلى
إحداث نقل���ة نوعية على صعيد قطاع التعلي���م ،والتركيز على
محاور تربوية مهمة وعلى رأسها الطفولة المبكرة.

فعاليات جنين والداخل تؤكد تمسكها
بالوحدة ورفضها لمظاهر العنف

البيرة " -األيام" :قال وزير الحكم المحلي ،حس���ين األعرج ،إن الرئيس محمود
عباس صادق في  2تشرين األول الجاري ،على القرار بقانون بشأن إنشاء محاكم
الهيئات المحلية لسنة " ،2018وسوف تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون
محكمة متخصصة في كل محافظة تس���مى محكمة الهيئات المحلية ،تختص
بالنظر في المخالفات التي ترتكب ضمن دائرة االختصاص المكاني للمحكمة،
خالفًا ألحكام التشريعات الناظمة ألعمال الهيئات المحلية".
ّ
وثمن األعرج ،في بي���ان صحافي ،أمس ،مصادقة الرئيس الداعم دومًا لقطاع
الحكم المحلي بكافة مكوناته ،على القرار بقانون ،الذي يصب بش���كل مباش���ر
في دعم الهيئات المحلية وتمكينها من سرعة تنفيذ صالحياتها وواجباتها
التي منحها له���ا القانون ،ومتابعة أي مخالفات أم���ام محكمة متخصصة في
قضايا الهيئات المحلية ،وتتش���كل م���ن قاضي صلح متف���رد ،وتنعقد بمقر
محكم���ة البداية في كل محافظة أو ف���ي محكمة الصلح في المحافظات التي ال
يكون فيها محكمة بداية.
وأش���ار إلى أن أهم ما يميز هذا القانون هو تشكيل محكمة واحدة مختصة
ف���ي قضايا الهيئات المحلية في كل محافظة ،لمتابعة قضايا جميع الهيئات
المحلية في المحافظة دون اس���تثناء ،وبخالف الوض���ع الحالي من حيث وجود
محاكم بلديات متعددة على مستوى المحافظة ودون أن تشمل باقي الهيئات
المحلية.
ّ
وبين أنه وبموجب أحكام القانون الجديد ،الذي س���وف ُيعمل به بعد ثالثين
يومًا من تاريخ نش���ره في الجريدة الرس���مية ،س���تحال إلى محكمة الهيئات
المحلي���ة جمي���ع الدعاوى التي أصبح���ت ضمن اختصاصها م���ن النقطة التي
وصلت إليها الدعوى ،ما لم يكن باب المرافعة قد أقفل فيها.

تجديد االعتقال اإلداري
للفتى أبو خليفة للمرة الرابعة
رام الله " -األيام" :أصدرت س���لطات االحتالل أم���ر اعتقال إداري بحق الفتى
حس���ام أبو خليفة ( 17عامًا) من قرية الولجة في محافظة بيت لحم لمدة أربعة
أشهر ،للمرة الرابعة ،وذلك قبل موعد اإلفراج عنه بيوم.
وأشار نادي األس���ير في بيان صحافي ،أمس ،إلى أن الفتى أبو خليفة اعتقل
في الثاني عش���ر من تش���رين الثاني  ،2017وصدر بحقه ثالث���ة أوامر اعتقال
إداري ،إضافة إلى األمر الجديد ليصبح عدد األوامر الصادرة بحقه أربعة.
ُ
وذكر نادي األس���ير أن جلس���ة محكمة س���تعقد له ،بعد غد ،وفي حال ثبتت
المحكمة األمر اإلداري بحقه دون إعطائه قرارًا جوهريًا ،فإن األس���ير أبو خليفه
سيعلن إضرابه المفتوح عن الطعام لمواجهة استمرار اعتقاله اإلداري.
ولف���ت البيان إل���ى أن اثنين من األس���رى القاصرين في س���جن "عوفر" قيد
االعتقال اإلداري هما :الفتى أبو خليفة ،والفتى مهند حماد.

توقيع مذكرة تعاون قضائية
بين النيابة ونظيرتها البحرينية

مشاركون في اللقاء الوطني.

كتب محمد بالص:
أكدت فعالي���ات محافظة جني���ن والداخ���ل ،أول من أمس،
رفضها لكافة مظاهر العنف بكل أش���كاله بين أبناء الش���عب
الواحد في فلسطين التاريخية ،ودعت إلى ضرورة تغليب لغة
العقل واالحتكام إلى القانون واألصول العشائرية ولغة الحوار
في حل القضاي���ا والنزاعات بين األفراد من أجل نش���ر ثقافة
الس���لم األهلي ،وذلك خالل لقاء وطني حاش���د عقد في قاعة
"نيسان" التابعة للجنة الشعبية للخدمات في مخيم جنين.
وقال القائمون على هذا اللق���اء :إنه عقد إثر إطالق نار على
شابين من محافظة جنين ،مؤخرًا ،من قبل مجهولين من داخل
الخط األخضر ،م���ا أدى إلى إصابتهما بجروح بليغة بالقرب من
حرم الجامعة العربية األميركية.
وعقد اللقاء الذي دعا له محافظ جنين اللواء إبراهيم رمضان،
بحضور عضو الكنيس���ت الدكتور أحمد الطيبي ،وقائد منطقة
جني���ن ،العمي���د ناضر عمر ،ورئي���س مجلس محل���ي الطيرة،
مأمون عبد الحي ،وأمين س���ر حركة "فت���ح" في اإلقليم ،د .نور
أب���و الرب ،ونائب رئيس الجامعة العربي���ة األميركية ،فالح أبو
ع���رة ،ورئيس لجان اإلصالح ف���ي المحافظة ،فخ���ري تركمان،
وعمي���د لجنة اإلصالح ف���ي الداخل ،عدنان جاروش���ي ،ومدير
األمن الوقائ���ي ،العميد مهند أبو علي ،ومدير االس���تخبارات
العس���كرية ،المقدم طالب صالحات ،ونائ���ب مدير المخابرات
العامة ،العقيد جمال الطيراوي ،ونائب مدير الشرطة ،العقيد
يوسف جاد الله ،وعضو المجلس الثوري ،النائب جمال حويل،
ورئي���س لجنة خدمات مخيم جنين ،محمد صباغ ،وممثلين عن
المؤسسات الرسمية والشعبية وفصائل العمل الوطني.
وف���ي كلمته ،قال المحافظ رمضان" :علينا أن نبقى موحدين
في مواجهة هذه السياس���يات التي تهدد المشروع الوطني
ووح���دة الش���عب الواحد ومحارب���ة الفتن ونبذ كافة أش���كال
العنف والمظاهر السلبية التي تحاول قلة قليلة إثارتها".
وأش���اد بدور مجلس اتحاد الطلبة وحركة الشبيبة الطالبية
في الجامعة العربية األميركية واألجهزة األمنية وكل من بادر
إل���ى تهدئة النفوس بين طرفي الخالف وعدم االنصياع لنداء
التفرقة.
أم���ا الطيبيّ ،
فعبر عن اس���تيائه لما حدث بين عدد من طلبة
الداخل وجنين والذي قال :إنه جوبه باستياء الجميع ،وأضاف:
"جئن���ا بكافة أطيافنا لش���جب واس���تنكار كل مظاهر العنف
ولتأكيد وحدة النسيج الفلسطيني المتجذر فينا والباقي رغم
كل سياسات االحتالل الهادفة إلى ضربه وتخريبه".

وتاب���ع" :إن أكثر القضايا التي تؤرقنا هي قضايا العنف عدا
القضايا السياسية التي تش���به الورم السرطاني الذي يهدد
السلم االجتماعي في الداخل المحتل والتي تغذيها سياسة
االحتالل الهادف���ة إلى زرع الفتن وتأجيج الصراع والعنف في
الداخ���ل ،والتي تغض نظرها عن هذه المظاهر المتدادها إلى
باقي أرجاء الوطن بين المتنازعين".
ودعا إل���ى محاربة آفة العنف والجريمة إلنهاء س���فك دماء
الشباب الفلسطيني ،وقال" :نحن ش���عب واحد ونعاني نفس
األلم ونحمل نفس األمل".
وحول ما جرى من إطالق نار على ش���ابين من قباطية وجنين،
قال الطيبي" :س���تقوم لجان اإلصالح باحتواء القضية حس���ب
األصول العشائرية وبمسؤولية وطنية عالية ،وعلينا أن نحافظ
على مؤسس���ة الجامعة العربية األميركية التي تضم المئات
من أبنائنا ف���ي الداخل لكي تبقى صرح���ًا أكاديميًا تضاهي
الجامعات الوطنية ،بعد أن أصبحت عنوانًا لطلبتنا ونريد لهذه
الجامعة أن تزدهر" ،مثمنًا دور المحافظ واألجهزة األمنية في
متابعة مجريات التحقيق بمهنية عالية.
من جهته ،ركز أبو الرب على الوحدة الوطنية والعمل مع كافة
الجهات ذات العالقة لنشر السلم األهلي ،مشيدًا بدور الطيبي
ومحاف���ظ جنين واألجه���زة األمنية في متابع���ة كافة القضايا
واألزمات التي حدثت وإحالل الس���لم األهلي ف���ي ظل القانون
والنظام ،وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
ب���دوره ،اس���تنكر أبو ع���رة باس���م إدارة الجامع���ة العربية
األميركية ومؤسس���اتها ،الجريمة التي وقع���ت مؤخرًا ،وقال:
"نقدر عاليًا دور المحافظ الذي بذل قصارى جهده لمنع حدوث
ما ال تحمد عقباه بين المتنازعين".
وأك����د أبو عرة ض����رورة الحفاظ على المس����يرة التعليمية
للجامع����ة الت����ي تحتضن ع����ددًا كبي����رًا من طلب����ة الداخل
ً
الفلس����طيني وجنين وباق����ي المحافظات ،قائ��ل�ا" :إن هذا
الصرح الوطني العريق جاء ليدعم التنمية ويعزز التواصل
بين أبناء شعبنا على اختالف الجغرافيا".
وطالب تركمان ب����دوره ،باتخاذ خطوات س����ريعة إلحقاق
الحقوق ألصحابها المتضررين ورأب الصدع حس����ب األصول
العش����ائرية المتبعة وتطييب الخواط����ر ،وإحالل الصلح في
أقرب وقت.
من جانبه ،طالب عضو لجنة اإلصالح في قباطية جمال حبش،
الجميع بالوقوف عند مس���ؤولياته فيم���ا يتعلق بحفظ األمن
في إط���ار الجامعة ،وضرورة وضع لوائ���ح وقوانين داخلية في
الجامعة تردع كل من يحاول العبث بأمنها.

رام الله " -األيام" :وقع النائب العام المستش���ار أحم���د براك ،والنائب العام
لمملك���ة البحرين علي بن فضل البوعينين ،مذك���رة تفاهم في مجال التعاون
الدول���ي ،وتبادل المس���اعدات القضائية والخبرات وتنمي���ة القدرات ،وتعزيز
العالقات الثنائية والتعاون المشترك.
وق���ال بيان لمكت���ب النائب العام ،أمس ،إن توقيع المذك���رة جاء خالل زيارة
عمل رسمية قام بها براك للبحرين ،أجرى خاللها محادثات رسمية لبحث أوجه
التعاون وتبادل الخبرات ،بحضور س���فير فلس���طين لدى البحرين خالد عارف،
ووكيل النيابة العامة عماد حماد.
وأكد براك أهمية توقيع مذكرة التفاهم ،التي من ش���أنها أن تعزز التعاون
بين النيابتين لمواجه���ة الجرائم ذات الخطورة ،وتنمي���ة قدرات أعضائهما،
مش���ددًا على ض���رورة االلتزام الراس���خ بالمض���ي قدمًا في تطوي���ر العالقات
القانونية البحرينية الفلسطينية.
من جهت���ه ،قال البوعينين إن مذكرة التفاهم تأت���ي في إطار تفعيل أوجه
التع���اون القضائي كافة ،بما يضمن مواجهة حاس���مة آلث���ار الجريمة ،خاصة
جرائم اإلرهاب ،والفساد ،واالتجار باألشخاص ،والتصنيع واالتجار غير المشروع
ف���ي المواد المخ���درة ،والجرائم الحاس���وبية وجرائم تقني���ة المعلومات ،من
خالل تبادل المعلومات التي تس���تلزمها اإلج���راءات الجنائية ،وتنفيذ طلبات
المساعدة وفقًا لما تجيزه القوانين الوطنية ،وكذلك التدريب وتبادل الخبرات،
ً
وصوال إلى أفضل الممارسات في مجال التحقيق واالدعاء.

«طوارئ سلفيت»
تبحث التحضيرات
لفصل الشتاء
سلفيت " -األيام" :بحثت لجنة الطوارئ
في محافظة سلفيت ،أمس ،االحتياجات
واالستعدادات الالزمة لمواجهة الطوارئ
والكوارث التي قد تقع في فصل الشتاء.
وحضر االجتماع الذي ترأسه المحافظ
اللواء ابراهيم البلوي ،ممثلو المؤسسات
االمنية والرس���مية المختصة والهيئات
المحلية .وتم خالل االجتماع اس���تعراض
امكاني���ات فري���ق الط���وارئ لمواجه���ة
الكوارث والطوارئ ،والتأكيد على ضرورة
توزيع النش���رات التوعوية واالرش���ادية
عل���ى المجال���س المحلية وعبر وس���ائل
االعالم وتنفيذ جوالت تفقدية ميدانية
لالماكن الخطرة.
وش���دد المحاف���ظ عل���ى ض���رورة رفع
الجاهزي���ة االداري���ة واع���داد خارط���ة
باالماك���ن الخط���رة وتوعي���ة المجتم���ع
المحلي الخ���ذ االحتياط���ات الالزمة قبل
قدوم فصل الشتاء والتي تتضمن خطوط
الش���بكات واالش���جار والجدران واالبنية
اآليله للسقوط لمعالجتها.

«األعمال الخيرية» تسلم كفاالت لـ  3200يتيم في
الخليل وبيت لحم بقيمة مليون و 147ألف شيكل
كتب محمد بالص:
س����لم مفوض عام هيئة األعمال الخيرية في فلسطين ،إبراهيم
راش����د ،أول من أمس ،مليون و 147ألف ش����يكل على شكل كفاالت
مستحقة لصالح  3200يتيما في محافظتي الخليل وبيت لحم.
فف����ي محافظة الخلي����ل ،جرى تس����ليم الكفاالت ،تح����ت رعاية
المحاف����ظ اللواء جبرين البكري ،بحضور مدير جهاز األمن الوقائي،
العمي����د أحمد ن����زال أبو حلمي ،ورئي����س لجنة ال����زكاة المركزية،
الش����يخ نبيل صالح ،ورئيس الجمعية الخيرية اإلسالمية ،القاضي
حاتم البكري ،وممثلين عن جمعيتي الشبان المسلمين ،وسيدات
الخليل ،وعدد من المؤسسات.
وثم����ن البكري ،الدعم متعدد األش����كال وال����ذي تقدمه الهيئة
لصالح الش����رائح المجتمعية المهمش����ة والضعيفة في المجتمع،
وتحديدا األيتام واألش����خاص ذوي اإلعاقة ،والحاالت االجتماعية،
واألسر الفقيرة ،بما يساعدها على مواجهة ظروف الحياة الصعبة،
ويسهم في توفير سبل العيش الكريم.
ولفت البك����ري ،إلى توجه المحافظة لتش����كيل لجن����ة التكافل
االجتماعي في س����بيل دعم عدد م����ن القطاعات في المحافظة ،بما
في ذل����ك البنية التحتية ،والتعليم ،والصح����ة ،وبرامج الجمعيات
التي تعنى باأليتام وكبار السن والشرائح المجتمعية المهمشة.
وج����رى خالل اللقاء ،تس����ليم الجمعية الخيرية اإلس��ل�امية مبلغ
 176777شيكال لصالح جمعية السيدات الخيرية ،وجمعية الشبان
المسلمين  274195ش����يكال ،ولجنة الزكاة المركزية  104293شيكال
لصالح  1200يتيم من المحافظة.
وف����ي محافظة بي����ت لحم ،جرى تس����ليم مبلغ  591888ش����يكال
كف����االت أيتام لصالح لجن����ة الزكاة المركزية ،وذل����ك تحت رعاية
المحافظ اللواء كامل حميد ،وأعضاء من لجنة الزكاة ،وطاقم هيئة
األعمال الخيرية.
وش����دد المحافظ على أهمي����ة العمل على ثالث����ة محاور أهمها
تعزي����ز التعاون ما بين لجان الزكاة في بي����ت لحم وهيئة األعمال
الخيرية ،إل����ى جانب صرف كفاالت األيتام بما يس����هم في تلبية

نظمه مستشفى المقاصد بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية

مؤتمر يوصي بتعزيز منظومة القيم األخالقية
لمكافحة ظاهرة العنف في األسرة والمجتمع
أريح���ا " -األي���ام" :أوصى المش���اركون في المؤتم���ر الصحي
النفس���ي  -االجتماعي الذي عقده قسم الخدمة االجتماعية في
مستشفى المقاصد الخيرية اإلسالمية ،تحت عنوان "نحو صحة
نفس���ية أفضل" ،وبدعم من شركة إنترميد بال ،في أريحا ،أمس،
بمناس���بة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف العاشر
من تشرين األول كل عام ،بضرورة إجراء المزيد من البحوث التي
تعنى بقضايا العنف األس���ري ،ودراسة أسباب اختالف مفاهيم
القي���م واألخالقيات ،وتعزي���ز دور االختصاصيين النفس���يين
والمرش���دين في المؤسس���ات الصحية والتعليمي���ة ،وتوعية
الطواق���م التمريضية في مج���ال دعم وحماي���ة األطفال الذين
يتعرضون إلس���اءة ،إضافة إلى تعزيز قيم الالعنف في األس���رة
واستبدالها بتقوية الجوانب العاطفية بدال من العقاب.
وشدد المشاركون على ضرورة وجود متابعة قانونية وعالجية
من المؤسسات الرسمية لحاالت تعنيف األطفال.
وأكدوا أهمية التعاون بين المؤسس���ات في مجال التنش���ئة
االجتماعي���ة وإعادة تعزيز منظومة القي���م الدينية واألخالقية
لعالج ظاهرة العنف ،وضرورة حماية ومراقبة الش���خص المقبل
على االنتحار ومتابعته نفس���يا وطبيا ،وعدم استخدام مصطلح
الصرع لكافة أشكال التشنجات المتنوعة لدى األطفال.
كم���ا أك���دوا أن كافة األبح���اث التي تعمل ف���ي مجال الصحة
النفسية يجب أن تكون محكمة من قبل لجان علمية مختصة.
واش���تمل المؤتمر على مجموعة من المح���اور المهمة قدمت

اعالن
يعلن مكتب مراقب الشركات أن شركة مكتب تكسي فلسطين
عادية عامة ومس���جلة لدينا تحت رقم  ٥٦٣٤٣١٧٢٥قد تقدمت
الينا بطلب رفع رأسمال الشركة من ثالثين الف دينار اردني الى
س���بعين الف دينار اردني ،ومن له اعتراض عليه مراجعة مكتب
مراقب الشركات  -رام الله.
مراقب الشركات

إعالن عن قطع التيار الكهربائي

إعالن عن قطع التيار الكهربائي
تعلن ش���ركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من الثامنة
والنص���ف صباح���ًا وحتى العاش���رة والنص���ف صباحًا يوم الس���بت الموافق

 .1يوم السبت :2018/10/13

 2018/10/13عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:

كامل منطقة عناتا وضاحية السالم ،كامل منطقة حزما.
 .2يوم األحد :2018/10/14

جزء من منطقة الطيرة ،عمارة محمد فلنة والمجاورين ،كوفي شوب
"جاسمين" والمجاورين.

كامل منطقة الزعيم.

تعتذر الش���ركة عن هذا اإلجراء الناتج عن قيام الش���ركة بأعمال التحويالت

أجزاء من العيزرية وتشمل :محيط مدام سكسك ،مصنع سنيورة ،منطقة اإلسكان،
محيط مطعم بيسان .أجزاء من العيسوية وتشمل :حارة عبيد ،محيط الملعب.

والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
دائرة العالقات العامة

تعتذر الشركة عن هذا اإلجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويالت والصيانة على شبكات
الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
دائرة العالقات العامة

على ش���كل أوراق بحثية وعلمية ،تضمنت قضايا مكافحة ظاهر
العنف ،واألمراض النفسية والوقاية منها وجودة نوعية الحياة
ل���دى المرضى المزمني���ن والخدمات النفس���ية ،إضافة إلى دور
المؤسسات في الصحة النفسية.
وحض���ر فعالي���ات المؤتمر ممثلة وزير الصحة د .س���ماح جبر
استش���اري الطب النفس���ي وقائم بأعمال مدي���ر وحدة الصحة
النفس���ية ،ورئيس الهيئة اإلدارية لجمعية المقاصد د .عرفات
الهدم���ي ،ومدي���ر الجمعي���ة د .طارق ب���ركات ،والمدي���ر العام
لمستشفى المقاصد ورئيس المؤتمر د .بسام أبو لبدة ،ورئيس
قسم الخدمة االجتماعية في المستشفى ومنسق المؤتمر أحمد
جاد الله ،وممثلون عن الجهات الرس���مية واألكاديمية والطبية
المتخصصة في مواضيع الصحة النفسية.
وأش���ارت د .جب���ر في مداخلته���ا بعن���وان (دور وزارة الصحة
الفلس���طينية في مجال الصحة النفس���ية) إلى نس���ب خطيرة
أظهرتها دراسة في الدورية العالمية لطب األطفال والمراهقين
ف���ي الع���ام  ،2017حي���ث ّبين���ت الدراس���ة أن  %25.6من طالب
مدارس فلس���طين بعم���ر (15 - 13عاما) قد فك���روا في االنتحار،
مؤكدة أن وحدة الصحة النفس���ية في الوزارة بصدد إعداد خطة
استراتيجية للحد والوقاية من ظاهرة االنتحار.
ونوه د .الهدمي إلى الدور العلمي والبحثي الطويل الذي لعبه
مستشفى المقاصد منذ التأس���يس وذلك من خالل المؤتمرات
والندوات العلمية.
The United Nations Volunteers (UNV) Programme is the
UN organization that promotes volunteerism to support
peace and development worldwide. Volunteerism can
transform the pace and nature of development, and it
benefits both society at large and the individual volunteer. UNV contributes to peace and development by advocating for volunteerism globally, encouraging partners
to integrate volunteerism into development program.ming, and mobilizing volunteers

Vacancy Announcement
Communications Assistant/ Film Editor
Duty Station – Unfpa, Gaza

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة
المحكمة الشرعية في رام الله والبيرة

إعالن بيع حصص قاصر في سيارة بالمزاد العلني
صادر عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية

ً
بناء على االس���تدعاء المقدم من المس���تدعية س���ارة محمد عبد الكري���م مزاحم من عبوين
بصفتها الوصي الش���رعي على ابنه���ا القاصر مروان ابن المرحوم عبد العزيز س���ليم احمد
مزاحم بموجب حجة الوصاية الصادرة عن هذه المحكمة رقم  63/81/393تاريخ 2012/9/6م.
مع���روض للبيع بالم���زاد العلني حصة القاص���ر مروان المذكور في س���يارة عمومي من نوع
فولكس���واجن من إنتاج  2009ترخيص رام الله رقم  9184630لون برتقالي حيث أن حصة
القاصر مروان المذكور أربعة عش���ر سهمًا في الس���يارة المذكورة من أصل المسألة اإلرثية
الشرعية اثنين وسبعين س���همًا بموجب حجة حصر اإلرث الصادرة عن هذه المحكمة رقم
 399/98/407تاريخ 2012/9/4م ،فمن يرغب في الش���راء عليه الحضور إلى محكمة رام الله
والبيرة الش���رعية يوم االثنين الموافق 2018/10/22م الساعة الواحدة ظهرًا لحضور المزاد
في س���احة المحكمة علمًا أن ه���ذا البيع موقوف النفاذ على موافقة س���ماحة قاضي قضاة
فلسطين حفظه الله.
تحريرًا في 1440/2/2ه�
وفق 2018/10/11م.
قاضي رام الله والبيرة الشرعي

تعلن ش���ركة كهرباء محافظة الق���دس عن قطع التيار الكهربائي م���ن الثامنة والنصف صباحًا
حت���ى الثانية بعد الظهر في األيام والتواريخ المبين���ة فيما يلي عن كل من المناطق التالية من
محافظة القدس:

الحد األدنى من احتياجاتهم اليومية ،والعمل على تنفيذ مشروع
إعادة تأهيل المنازل وترميمها لمجموعة من العائالت المستورة،
معربا عن ثقته بقدرة وح����رص هيئة األعمال الخيرية على العمل
من أجل إنجاح هذه المشاريع.
ورك����ز على أهمي����ة الدور ال����ذي تلعبه لجان ال����زكاة في تعزيز
التكافل االجتماعي وتقوية أواصر العالقات مع المجتمع من جهة،
وتعزيز العالقات مع المؤسسات الشقيقة والصديقة التي تعمل
من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على كافة المستويات.
بدورها ،شكرت مسؤولة ملف المساعدات اإلنسانية في مؤسسة
الرئاس���ة ،اللواء رائدة الفارس ،هيئ���ة األعمال الخيرية على دعمها
وتعاونها مع المؤسسات الفلس���طينية من أجل تعزيز صمود أبناء
شعبنا الفلسطيني في العديد من المجاالت خصوصا كفالة األيتام،
موضحة أن كفاالت األيتام من أهم برامج هيئة األعمال الخيرية.
ومث����ل لجنة الزكاة المركزية في محافظة بيت لحم في مراس����م
استالم كفاالت األيتام ،أمين سر اللجنة ،وأمين الصندوق ،يوسف
طقاطقة ،وعضوا اللجنة ،الحاجة نجالء الحاج ،والشيخ ماهر عساف
والذين ش����كروا هيئة األعمال الخيرية على دعمها لأليتام ولجنة
الزكاة ،مؤكدين أن هيئة األعمال تعتبر من أكثر المؤسسات التي
تعمل على إسناد ودعم الشعب الفلسطيني.
بدوره ،قال راش����د ،إن الهيئة تعتبر أكبر كافل أليتام فلسطين،
حي����ث تكفل أكث����ر من  23ألف يتي����م من كاف����ة المحافظات ،من
أصل نحو  60ألف يتيم تكفلهم في ش����تى أرجاء العالم ،ويتصدر
منهم العش����رات لوائ����ح التفوق .وأضاف راش����د ،إن هذا الكم من
األيت����ام المكفولين ،يؤكد الحجم المه����م الذي تحظى به القضية
الفلس����طينية التي س����تبقى على رأس س����لم أولوي����ات اإلمارات
وهيئاتها العاملة ،عل����ى اعتبار أن الحال واحد والدم العربي واحد
والجسد العربي يجب أن يبقى حيا.
وعبر ،ع����ن اعتزازه بالتعاون الوثيق والش����راكة المتميزة ما بين
هيئة األعمال الخيرية والمؤسس����ة الرسمية الفلسطينية ممثلة
بمؤسستي الرئاسة ورئاسة الوزراء ،في تنفيذ المشاريع والبرامج
التنموية.

دولة فلسطين
محكمة بداية خان يونس
في اإلخطار العدلي رقم 2018/6341م
في الطلب الحقوقي رقم2018/837 :م
المستدعي /عمر إحميدان حسن القدرة وكيله العدلي /مروان فوزي القدرة.
المستدعى ضده /جعفر إحميدان حسن القدرة ـ مجهول محل اإلقامة.
نوع اإلخطار /تصديق سند مخالصة نهائية وإقرار موقع بتاريخ 2018/6/25م.
مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في اإلخطار العدلي رقم 2018/6241
إلى المستدعى ضده المذكور بعاليه بما أن المستدعي قد تقدم باإلخطار العدلي (تصديق
سند مخالصة نهائية وإقرار موقع بتاريخ 2018/6/25م) ،لذلك يقتضي عليك الحضور إلى
هذه المحكمة خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك هذه المذكرة ،كما يقتضي أن تودع
قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك هذه المذكرة.
وليكون معلومًا لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمســـتدعي أن يسير في ذلك حسب
األصول.
حرر في2018/10/11 :م.
رئيس قلم محكمة بداية خان يونس
أ .أكرم هشام أبو السبح

Detailed information and application instructions can be viewed
on the UNDP Global web site under Arab States location.

https://jobs.undp.org
Deadline for applications: 24 Oct 2018
”“Applications from men and women will be considered equally

