جنين" :نقابة رياض األطفال" تطالب
بترخيص شركة نقل خاصة لنقل الطلبة
جني���ن " -األيام" :طالبت نقابة أصحاب رياض األطفال والمدارس الخاصة في
محافظة جنين ،أمس ،المحافظ اللواء طالل دويكات ،بالتدخل لدى وزارة النقل
والمواصالت من أجل ترخيص شركة نقل خاصة لنقل الطلبة ،وذلك خالل زيارة
قام بها الوفد للمحافظة.
وعب���رت النقابة عن أملها في تأجيل قرار ال���وزارة بوقف الحافالت العمومية
المس���تأجرة التي تعمل حاليًا على نقل الطلبة وأطف���ال الرياض ،لحين إيجاد
حلول مناسبة في إطار القانون والنظام.
وق���ال رئيس النقابة ،يوس���ف الزرعيني ،خالل اللقاء ال���ذي عقد في مكتب
المحافظ بحضور عدد من أصحاب رياض األطفال والمدارس الخاصة ،ومس���اعد
المحافظ ،كمال أبو الرب ،والمستش���ار القانوني ،ومس���ؤول ملف لجنة السير،
ضياء الزغيبي" ،إننا فوجئنا بصدور هذا القرار من قبل وزارة النقل والمواصالت
بمنعنا من استخدام الحافالت العمومية لنقل الطلبة مع بداية العام الدراسي
الجديد ،ولم تعط الوزارة لنا مهلة زمنية قبل صدوره لترتيب أوضاعنا الخاصة
في النقل والمواصالت ،وإمكانياتنا المادية تعيقنا عن ش���راء حافالت جديدة

االثنين 2013/9/16

ً
رام الله" :جذور" ِّ
تثبت جهازا إلنقاذ
المصابين بالسكتة القلبية في مقرها

رام الله ـ "األيام" :قامت مؤسسة "جذور" لإلنماء الصحي واالجتماعي بتثبيت
جهاز مزيل الرجفان الخارجي في مقر المؤسسة برام الله ،بغية االستفادة منه
على مستوى طاقم المؤسس���ة ،وتدريب طواقم الممرضين واألطباء والعاملين
ف���ي المراكز الرياضي���ة على كيفية اس���تخدامه إلنقاذ المصابين بالس���كتة
القلبية.
وقالت مديرة المؤسس���ة س���لوى النجاب" :إن أهمية الجهاز تكمن في إنقاذ
حياة من يتعرض للسكتة القلبية بسرعة كبيرة ،حيث تنخفض احتمالية نجاه
المصاب بالس���كتة القلبي���ة من  7الى  %10لكل دقيقة إذا لم يتم اس���تخدام
جهاز مزيل الرجفان الخارجي".
وتابعت" :ميزة هذا الجهاز أن أي مؤسس���ة أو بنك أو مدرسة أو نادي رياضي
يستطيع امتالكه وتدريب بعض الموظفين المهتمين باإلسعاف األولي إلنقاذ
حياة من تصيبه السكتة القلبية والتي غالبا ما تصيب أي إنسان بشكل مفاجئ
في أي مكان ،وفي حال تأخر وصول س���يارة اإلس���عاف بالسرعة المطلوبة تزيد
احتمالية الوفاة".
ويوجد عدد ن���ادر من هذا الجهاز في األراضي الفلس���طينية ،حيث عادة ما
يوجد في المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.
وق���ام خبراء من جمعية حماية القل���ب األميركية بتدريب طاقم "جذور" على
كيفية اس���تخدام الجهاز إلسعاف حاالت الس���كتة القلبية ،ليقوموا بدورهم
بتدري���ب من يرغب من طواقم الممرضين واألطب���اء والمدربين الرياضيين في
المؤسسات الفلسطينية المختلفة.
ودعت "جذور" المؤسسات على اختالف تخصصاتها إلى امتالك جهاز مزيل
الرجفان الخارج���ي وتدريب طواقمها على كيفية اس���تخدامه إلنقاذ حياة أي
مصاب بالسكتة القلبية".
بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ
التاريخ2013/9/5 :
الرقم2013/2005 :

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم ()2013/2005
إلى المحكوم عليها /ش���ركة نورهان لالس���تثمارات /البيرة خلف ابراج الوطنية بواس���طة ممثلها
السيد نادر حالوة.
نعلمك أن المحكوم له :صبري حسن عبد الله دعيك /أريحا بواسطة وكيله المحامي محمود مصلح.
قد حضر إلى دائرتنا وطرح للتنفيذ ش���يكا بقيمة خمس���ة آالف وخمسمائة دوالر حال ومستحق
األداء ،لذا يتوجب 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
السلطة القضائية
محكمة صلح رام الله
الرقم 2013/285 :مدني
التاريخ2013/6/24 :

مذكرة دعوى مدعى عليهم بالنشر
صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم 2013/285
إلى المدعى عليهما  .1 /مجموعة نزار للعقار واالستثمار  .2نزار عوض عقل الريماوي وعنوانهم رام
الله /شارع المكتبة ـ عمارة برج رام الله (رام الله تور) ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
يقتضى حضوركم إلى محكمة صلح رام الله يوم  2013/9/23الس���اعة التاس���عة صباحًا للنظر في
الدعوى المدنية رقم  ،2013/285التي أقامها عليكم المدعي محمد أحمد خضر س���ليمان بواسطة
وكيل���ه المحامي مالك العوري و/أو مصطفى وهدان وموضوعه /أتعاب وحقوق عمالية وقد جاء في
أسباب الئحة الدعوى ما يلي :
الئحة وأسباب الدعوى
 .1المدع���ي عمل لدى المدعى عليهما بوظيفة عامل منذ ش���هر ش���باط لع���ام  2011وحتى تاريخ
 2013/2/4براتب شهري يبلغ  3000شيكل.
 .2تفاجأ المدعي بقيام المدعى عليهم بفصله من العمل دون سابق إنذار وذلك بتاريخ 2013/2/4
وقد تبلغ المدعي ذلك بواسطة مراقب العمل.
 .3كان المدعي ملتزمًا في عمله وملتزمًا بالتعليمات الصادرة عن المدعى عليهم ،ولم يقم بارتكاب
أية مخالفة خالل فترة عمله ،وكان ملتزمًا بفترة دوامه.
 .4المدعي لم يحصل على بدل إجازات و/أو أية أتعاب أخرى طيلة فترة عمله مع المدعى عليهم.
 .5تع���رض المدعي خالل عمله إلصابة مرضية اضطرته للتعطل لمدة عش���رة أيام وهناك تقارير
َ
طبية تثبت ذلك ،ولم يتقاض اإلجازة المرضية.
 .6يس���تحق المدعي أتعاب ومس���تحقات وأجور وبدل فصل تعسفي وبدل إشعار وإجازة سنوية
وثقافية وأعياد رسمية ووطنية وثقافية وبدل إجازة مرضية كما يلي :
* بدل فصل تعسفي  :شهرين عن كل سنة ( )12000شيكل.
* بدل اإلجازات السنوية  14يومًا عن كل سنة وإجازة ثقافية  7أيام عن كل سنة وبدل أعياد رسمية
ووطنية  10أيام عن كل سنة  )6200( :شيكل.
* مكافأة نهاية الخدمة شهر عن كل سنة  )6000( :شيكل.
* شهر بدل إشعار  )3000( :شيكل.
* بدل إجازة مرضية عشرة أيام ( )1000شيكل لم يتقاضها المدعي.
 .7المدع���ي كان يعم���ل لدى المدعى عليهم وتحت إش���رافهم وإدارتهم وحس���ب توجيهاتهم
وتعليماتهم وفق قانون العمل وشروطه.
ويمكنكم الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى.
ويتوجب عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغكم بالنشر بإحدى
ً
الصح���ف المحلية عمال بالم���ادة  62من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لس���نة
ً
 .2001وإذا لم تحضروا أو ترسلوا وكيال عنكم سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.
زينب عيسى
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

طلبة األغوار الشمالية ضحايا مخططات التهويد
والتهجير ..الموت يرافقهم للمدارس
نابلس ـ (شينخوا) :تش���عر الطفلة المقعدة بيسان
ع���وض ( 8أع���وام) عند اس���تيقاظها صبيحة كل يوم
بالقلق والخوف مما ق���د ينتظرها ،وهي متوجهة من
منزلها بالقرب من مستوطنة (مسيكوت) اإلسرائيلية
إلى مدرستها التي تبعد نحو  4كيلو مترات.
وتضطر بيسان مع ش���قيقتها فاطمة التي تتولى
دفع كرس���يها المتح���رك إل���ى االس���تيقاظ مبكرا
وتس���يران في طرق وعرة إل���ى أن تصال لمكان قريب
جدا من المس���توطنة حيث الش���ارع المعبد النتظار
الحافلة التي ستقلهما إلى المدرسة.
وتقطن عائلة بيسان في منطقة المالح في األغوار
في شمال الضفة الغربية ،التي تصنف بحسب اتفاق
أوس���لو الموقع بي���ن منظمة التحرير الفلس���طينية
وإس���رائيل ،ضمن المناطق (ج) الخاضعة للس���يطرة
األمنية واإلدارية اإلسرائيلية.
وتق���ول بيس���ان لوكالة أنب���اء ((ش���ينخوا)) وهي
جالس���ة عل���ى كرس���يها المتح���رك بينم���ا كان���ت
شقيقتها تنظر إلى المس���توطنة تارة وإلى الشارع
الرئيس���ي تارة أخرى بانتظار الحافلة " ،طريقنا إلى
المدرسة محفوفة بالمخاطر ،خاصة عند تأخر الحافلة
عن موعدها".
وتضيف بيس���ان وقد بدت عل���ى وجهها الصغير
مالم���ح الخوف والقل���ق ،أن الخطورة تكمن بس���كان
المستوطنة ،إضافة إلى وجود مراكز تدريب عسكرية
إسرائيلية في المنطقة.
وتوضح فاطمة التي تكبر بيسان سنا أن التدريبات
العسكرية للجيش اإلسرائيلي وعمليات الهدم التي
تنفذها الس���لطات اإلس���رائيلية لخيامهم وأماكن
س���كنهم ترعبهم وتحول في كثير من المرات دون
ذهابهم إلى المدرسة.
وتضيف فاطمة أن س���يارات المستوطنين " تسير
بس���رعة في الشارع الرئيس���ي ،حيث ننتظر الحافلة
وال يراع���ون وجودنا على جان���ب الطريق وهناك من
تعرض منا للدهس ،إضافة إلى ش���ن المستوطنين
هجمات متكررة على الطلبة والصغار أثناء وقوفهم
بجانب الش���ارع لذلك يعتبر تأخر الحافلة كابوس���ا
بالنسبة لنا ".
وتضيف وهي تنظر إلى مس���توطنة (مس���كيوت)

التي تبدو فيها أعمال توسعة " إن مستوطني هذه
المستوطنة شرسون يقومون باالعتداء علينا وخاصة
عند رؤية األطفال أو أشخاص يسيرون بمفردهم ".
ويعي���ش ف���ي الضف���ة الغربي���ة الت���ي احتلتها
إسرائيل في العام  1967نحو نصف مليون مستوطن
إسرائيلي في  120مس���توطنة إلى جانب  2.7مليون
فلس���طيني ،وكثي���را ما تحول���ت المواجه���ات بين
الجانبين إلى أعمال عنف.
وبعد الع���ودة من المدرس���ة ال يجد طلب���ة المالح
والمض���ارب البدوية في األغوار وقتا للدراس���ة فقد
ذه���ب النهار في الطرق ليحل الظالم الدامس ،حيث
تفتقد المنطقة لش���بكة الكهرباء وألبسط مقومات
الحياة.
ويقول الطالب مهند ( 12عاما) بينما كان هو اآلخر
ينتظر الحافل���ة الوحيدة التي تص���ل إلى المنطقة
لتقله إلى المدرس���ة لـ (ش���ينخوا) وف���رت لنا وزارة
التربية والتعليم حافلة تقلنا إلى المدرسة لكن نظرا
ألنها واحدة فقط فعليها أن تقل جميع طلبة المالح
والمضارب لذلك نضطر إلى االستيقاظ مبكرا ونعود
إلى المنزل في وقت متأخر".
وعلى الرغم من أن ذل���ك يعطل الطلبة عن متابعة
دروس���هم عند العودة إل���ى منازله���م إال أن مهند
يتمنى أن تستمر الحافلة بنقلهم إلى المدارس وأن
ال تقرر إسرائيل وقفها عن العمل ".
وتحك���ي عي���ون الطالب مصعب ال���ذي يدرس في
قري���ة "تياس���ير" الت���ي يفصلها ع���ن المالح حاجز
عسكري إس���رائيلي حكاية معاناة يومية مريرة من
أجل الدراسة.
ويقول مصعب لـ (شينخوا) إن الجنود "يجبروننا عند
الحاجز على النزول والصعود م���ن الحافلة للتفتيش،
وه���ذا يحتاج وقتا ( )...لذلك نتأخر عن موعد حصصنا
المدرسية وال نستفيد كباقي الطلبة ".
ويضي���ف " ما أن نص���ل إلى المن���زل حتى تكون
الش���مس قاربت على المغي���ب ،وعند حلول الظالم ال
نس���تطيع الدراس���ة وحل واجباتنا المدرسية نظرا
لعدم توفر الكهرباء في المنطقة ".
ويتابع " حياتنا الدراس���ية عذاب يومي س���واء في
الطريق إلى المدرس���ة أو بعد الع���ودة منها ،ناهيك

ع���ن الهجوم الذي يش���نه المس���توطنون علينا ليال
لتفتيش منازلن���ا البدائية وقلبها رأس���ا على عقب
وفي بعض األحيان يعتدون علينا بالضرب".
وتمنع إس���رائيل أهالي المالح والمضارب البدوية
الذين يعيش���ون في خيام من تش���ييد منازلهم أو
إمداد شبكات الكهرباء أو إيصال المياه إليهم.
ويق���ول رئيس مجلس المالح والمض���ارب البدوية
ع���ارف دراغمة ل���ـ (ش���ينخوا) إن الطلب���ة في هذه
المنطق���ة يعانون األمرين ،مش���يرا إلى أن بعضهم
أصبح يتس���رب منها نتيجة التعب واإلرهاق الذين
يجدونه.
ويضيف دراغمة " أن التدريبات العسكرية تشكل
خطرا على نفس���ية وحياة الطلبة وتجعلهم أقل أمنا
وتركيزا ،وهذا ما يؤثر على تحصيلهم العلمي ".
ويش���دد عل���ى أن األغ���وار " أرض فلس���طينية ال
يحق للجيش إجراء تدريبات���ه فيها ،وال هدم منازل
مواطنيه���ا وال إقامة المس���توطنات فيها ألنها تقع
ضمن األراضي التي احتلت عام ." 1967
وتسيطر إس���رائيل على مساحة  87في المائة من
أراضي األغوار الحدودية مع األردن التي تش���كل 27
في المائة من مس���احة الضف���ة الغربية ،وهي تنظر
إليها كمحمية أمني���ة ،وتقول إنها تريد أن تحتفظ
بالمنطق���ة ضمن أي حل م���ع الفلس���طينيين الذي
يرفضون ذلك مطلقا.
من جانبه ،قال مدير التربية والتعليم في محافظة
طوباس واألغوار الش���مالية محمد زكارنة ،إن الطلبة
يعانون ويتكبدون اآلالم الجس���دية والنفسية أثناء
ذهابهم وعودتهم من مدارسهم.
وأض���اف أن هناك حوال���ي  290طالبا م���ن منطقة
المال���ح والمض���ارب البدوية يضط���رون يوميا لقطع
مس���افات طويل���ة للذهاب إلى مدارس���هم في عين
البيضا وتياسير.
ويوض���ح " أن حاجز تياس���ير الذي يفصل محافظة
طوباس ع���ن قراه���ا والمض���ارب البدوي���ة ،إضافة
إل���ى مناط���ق التدريب العس���كرية المنتش���رة في
األغوار الش���مالية تعيق وصول المعلمين أيضا إلى
مدارسهم في الوقت المحدد ".
ويشير زكارنة إلى أن وزارة التربية وفرت بالتعاون
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دولة فلسطين
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ محكمة صلح دورا
تنفيذ رقم 2012/1476 :
التاريخ2013/9/9 :

تبليغ بواسطة النشر في إحدى الصحف المحلية في الدعوى التنفيذية رقم
2012/1476
إلى المحكوم عليه محمد سليمان حسن مسالمة  /بيت لحم  /النجمة  /عمارة النور
اس���تنادًا إلى قرار س���عادة قاضي تنفيذ محكمة صلح دورا الصادر بتاريخ  2013/9/9في الدعوى
التنفيذية رقم  2012/1476والمقامة ضدك من قبل المحكوم له يوس���ف غنام غنام محمد  /دورا،
موضوعها مطالبة بمبلغ  2500شيكل بموجب شيك ،لذا فإنه يتوجب عليك مراجعة دائرة التنفيذ
خالل مدة أقصاها أس���بوعين من تاريخ النشر و/أو توكيل عنك من تشاء من المحامين أو غيرهم،
وفي حال عدم حض���ورك وعدم مراجعتك وعدم دفعك للدين المذكور فس���تقوم دائرة التنفيذ
بمباشرة إجراءات التنفيذ الجبري وذلك استنادًا ألحكام المادة  10من قانون التنفيذ رقم  23لسنة
 2005حسب األصول والقانون.
مأمور تنفيذ محكمة صلح دورا /عنه
سميرة خالف

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة
المحكمة الشرعية في رام الله

إعالن حكم في الدعوى أساس 2013/1115
القاضي :ماهر موسى أبو عواد
المدعي :سامي نعيم عبد الدايم وكيلته المحامية سناء خصيب.
المدعى عليه :سمير نعيم عبد الدايم من البيرة.
الموضوع :تصحيح حصر إرث.
نوع الحكم :وجاهي.
األسباب الثبوتية :البينة الخطية المبرزة والشخصية المقنعة.
في الدعوى المتكونة بين المتداعيين المذكورين صدر القرار التالي :
باسم الله تعالى
بناء على الدعوى والطلب والبينة الخطية المبرزة والش���خصية المقنعة وس���ندًا للمواد 67
و 75م���ن قانون أصول المحاكمات الش���رعية فقد حكمت بتصحي���ح حجة حصر اإلرث رقم
 110/177/383بتاريخ  2011/3/16الصادرة عن هذه المحكمة على النحو التالي تحقق لدي
أن المرحوم���ة عزيزة عمر "حمد الله" أبو عاصي من أهالي البيرة توفيت فيها س���نة 1983م
وانحصر إرثها الشرعي واالنتقالي في أشقائها رهوان وجمعة ورجينة وزلفية وسورية ،ثم
وفاة رهوان المذكور س���نة 1993م وانحصر ارثه الش���رعي في زوجته صبحة ساري حسين
أبو عاصي وفي أوالده منها عمر المس���جل في جواز س���فره األردني عمر محمد عمر حمد الله
ومخل���ص وأحمد ومحمد ومحم���ود ونادر ومصطفى ونجاح ،ثم وفاة صبحة المذكورة س���نة
1995م وانحصر إرثها الش���رعي ف���ي اوالدها عمر ومخلص وأحمد ومحم���د ومحمود ونادر
ومصطفى ونجاح المذكورين ،ثم وفاة جمعة المذكور س���نة 1996م وانحصر إرثه الشرعي
في أوالده فوزي وفايزة وعايشة ومنوة المولودين له من زوجته المتوفاة قبله زهدة سرحان
فره���ود ،ثم وفاة رجينة المذكورة س���نة 1999م وانحصر إرثها الش���رعي في أوالدها أحمد
وش���وكت ويوس���ف ومحارب وموسى وفاطمة المسجلة في جواز س���فرها األمريكي فاطمة
رضوان س���لمان المولودين لها من زوجه���ا المتوفى قبلها محمود مح���ارب حرب ،ثم وفاة
س���ورية المذكورة س���نة 2002م ،وانحصر إرثها الش���رعي في أوالدها سمير و"عبد الكريم"
وسامي وس���ميح وخالد وسميرة وسلوى وسميحة وسامية وأس���مى وفريال المولودين لها
م���ن زوجها المتوفى قبلها نعيم "عبد الدايم" "عبد الصمد" ثم وفاة زلفية المذكورة س���نة
2002م وانحصر إرثها الش���رعي في أوالدها علي وعلية وانتصار وصباح المولودين لها من
زوجها المتوفى قبلها حس���ن سرحان فرهود ،ثم وفاة شوكت المذكور بتاريخ 2003/1/27م
وانحصر إرثه الشرعي في زوجته فاطمة عالن حرب وفي أوالده منها ياسر وتيسير ويسري
ومحمد وصباح وانتصار فقط ال غير وأنه ال وارث وال مس���تحق للتركة س���وى من ذكر وجميع
الورثة بالغون وعليه فقد صحت المس���ألة اإلرثية الش���رعية من ثمانية عشر ألفًا وأربعمائة
وثمانين س���همًا منها لكل واحد من عم���ر ومخلص وأحمد ومحمد ومحمود ونادر ومصطفى
المذكورين س���بعمائة وأربعة أس���هم ولنجاح المذكورة ثالثمائة واثنان وخمس���ون سهمًا
ولفوزي المذكور ألفان ومائة واثنا عش���ر س���همًا ول���كل واحدة من فايزة وعايش���ة ومنوة
المذكورات ألف وس���تة وخمس���ون س���همًا ولكل واحد من أحمد ويوسف ومحارب وموسى
المذكورين أربعمائة وثمانون س���همًا ولفاطمة المذكورة مئتان وأربعون سهمًا ولكل واحد
من سمير و"عبد الكريم" وس���امي وسميح وخالد المذكورين ثالثمائة وثالثون سهما ولكل
واحدة من س���ميرة وسلوى وسميحة وس���امية وأس���مى وفريال المذكورات مائة وخمسة
وستون س���همًا ولعلي المذكور ألف وستة وخمسون سهمًا ولكل واحدة من علية وانتصار
وصباح المذكورات خمس���مائة وثمانية وعشرون سهمًا وللزوجة فاطمة ستون سهمًا ولكل
واحد من ياسر وتيسير ويس���ري ومحمد المذكورين أربعة وثمانون سهمًا ولكل واحدة من
صباح وانتصار المذكورات اثنان وأربعون س���همًا فقط ال غير وصحت المس���ألة االنتقالية
من ثالثة عش���ر ألفًا ومائتي سهم منها لكل واحد من عمر ومخلص وأحمد ومحمد ومحمود
ونادر ومصطفى المذكورين ثالثمائة واثنان وخمسون سهمًا ولنجاح المذكورة مائة وستة
وسبعون سهمًا ولفوزي المذكور ألف وستة وخمسون سهمًا ولكل واحدة من فايزة وعايشة
ومنوة المذكورات خمسمائة وثمانية وعشرون سهمًا ولكل واحد من أحمد ويوسف ومحارب
وموسى المذكورين أربعمائة وثمانون سهمًا ولفاطمة المذكورة مئتان وأربعون سهمًا ولكل
واحد من سمير و"عبد الكريم" وسامي وس���ميح وخالد المذكورين ثالثمائة وثالثون سهمًا
ولكل واحدة من س���ميرة وسلوى وسميحة وسامي وأسمى وفريال المذكورات مائة وخمسة
وستين س���همًا ولعلي المذكور الف وستة وخمسون سهمًا ولكل واحدة من علية وانتصار
وصباح المذكورات خمس���مائة وثمانية وعشرون سهمًا وللزوجة فاطمة ستون سهمًا ولكل
واحد من ياسر وتيسير ويس���ري ومحمد المذكورين أربعة وثمانون سهمًا ولكل واحدة من
صباح وانتصار المذكورات اثنان وأربعون سهما فقط ال غير .وحكمت بتصحيح اسم الوارث
سميع ليصبح سميح .وقررت إيقاف العمل بحجة حصر اإلرث رقم  110/177/383والتأشير
عليها حس���ب األصول اعتبارًا من تاريخه أدناه وضمنت المدعى عليها الرسوم والمصاريف
ً
القانونية حكمًا وجاهيًا قابال لالس���تئناف وساريًا على باقي الورثة بعد تبليغهم أفهم علنًا
حسب األصول تحريرًا في /3ذو القعدة1434/هـ وفق 2013/9/9م.
قاضي رام الله والبيرة الشرعي

مع مجل���س المال���ح والمضارب البدوية ف���ي الفترة
األخي���رة حافل���ة لنق���ل الطلبة من أماكن س���كنهم
إلى مدارس���هم ،لكن هناك مضايق���ات تواجههم
والمدرس���ين عن���د عب���ور الحاجز اإلس���رائيلي مثل
إجبارهم على النزول من السيارات أو الحافلة يتسبب
بتأخرهم ،معتبرا أن ذلك "يهدف إلضعاف العملية
التعليمية".
ويق���ول إن هناك ح���االت يتدخل فيه���ا االرتباط
الفلس���طيني من أجل اإلفراج أو الس���ماح للمعلمين
والطلبة بالمرور عن الحاجز ،وهذا يؤدي إلى تأخيرهم
عن أوقات دوامهم.
ويلفت زكارن���ة إلى أن حاالت هدم المنازل تتضرر
بالعملي���ة التعليمية كثيرا ،حي���ث ال ينتظم الطلبة
في الذهاب إلى مدارس���هم ،كم���ا يلحق بهم أضرارا
نفسية تؤدي إلى عدم تركيزهم في الدراسة.
ويش���ير إلى أنه في حاالت الهدم يبحث المعلمون
وإدارات المدارس عن الطلبة الذين هدمت منازلهم
في األغوار ويعملون عل���ى التواصل معهم من أجل
منع تسربهم من مدارسهم بسبب ما يحيط بهم من
ظروف قاهرة وصعبة.
ويق���ول زكارن���ة" :نح���ن ف���ي محافظ���ة طوباس
واألغوار الش���مالية نحارب من أجل استمرار التعليم
وع���دم تس���ريب الطلبة".وينص القانون األساس���ي
الفلس���طيني لع���ام  2005ف���ي مادت���ه  24على حق
التعليم اإللزام���ي والمجاني في المدارس والمعاهد
والمؤسسات العامة.
ويش���ير زكارنة إلى أن هذه المنطقة بحاجة ماسة
إلى مدرس���ة ،لكن السلطات اإلس���رائيلية ال تسمح
ببناء أي ش���يء على األراضي المصنفة (ج) .وقس���م
اتفاق اوسلو األراضي الفلسطينية إلى ثالث مناطق،
وه���ي (أ) وتخضع للس���يطرة الفلس���طينية األمنية
واإلدارية الكاملة ،و(ب) وتخضع للس���يطرة اإلدارية
الفلس���طينية واألمنية اإلس���رائيلية ،و(ج) وتخضع
للس���يطرة األمني���ة واإلدارية اإلس���رائيلية .ويلفت
زكارنة إلى أنه سبق وأن قدمت وزارة التربية مشاريع
إلنش���اء مدارس في منطقة األغوار الشمالية للدول
المانحة ،لكنها كانت تقابل بالرفض بسبب وقوعها
ضمن مناطق (ج).
بسم الله الرحمن الرحيم

ديوان قاضي القضاة
المجلس األعلى للقضاء الشرعي
المحاكم الشرعية
محكمة طولكرم الشرعية

دولة فلسطين
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ نابلس

الرقم2013/671 :
التاريخ1434/11/9 :هـ
الموافق2013/9/15 :م

إعالن تبليغ حضور صادر عن محكمة طولكرم الشرعية
في الدعوى أساس رقم 2013/671
إلى المدعى عليه :وائل عبد الكريم محمد قاسم /طولكرم ومجهول محل اإلقامة داخل الخط
األخضر وآخر محل إقامة له في بيت المدعية في طولكرم اإلسكان الفلسطيني.
يقتض���ى حضورك إل���ى محكمة طولكرم الش���رعية يوم االثنين الواقع ف���ي 2013/10/21
الس���اعة التاس���عة صباحًا وذلك للنظر في الدعوى أس���اس  2013/671وموضوعها تطليق
لع���دم اإلنفاق والمقامة عليك من قبل المدعية :ابتس���ام جميل محمد بلبيس���ي /طولكرم/
وكيلها المحامي مؤمن عتيلي.
ً
فإذا لم تحضري في الوقت المعين أو ترس���لي وكيال عن���ك أو تعتذري ترى الدعوى بحقك
غيابيًا وعليه جرى تبليغك ذلك حسب األصول.
تحريرًا في 1434/11/9هـ وفق 2013/9/15م.
قاضي طولكرم الشرعي
رائد سبتي سليمان

ورقة إخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس
بالدعوى التنفيذية رقم 2013/4030
إلى المحكوم عليه .1 :عبد الله ابراهيم عبد الله الحجي  .2ابراهيم عبد الله ابراهيم عبد الله الحجي
 .3اسماعيل عبد الله ابراهيم عبد الله الحجي  .4عايشة عبد الله ابراهيم عبد الله الحجي  .5نجمة
عبد الله ابراهيم عبد الله الحجي  .6هدى عبد الله ابراهيم عبد الله الحجي نابلس برقا وخارج البالد
حاليًا يجب عليكم أن تؤدوا في ظرف أس���بوعين اعتبارًا من تاريخ تبلغكم ورقة اإلخبار التنفيذي
ه���ذه في هذا العدد بالقرار المنفذ الصادر ف���ي القضية التنفيذية رقم  2013/4030دائرة تنفيذ
نابل���س وموضوعها تثبيت ملكية ومنع معارضة بموجب قرار محكمة بداية نابلس رقم 2011/147
الص���ادرة بتاريخ  2013/4/29لصالح المحكوم لهم  .1 :موس���ى احمد عب���د الجبار اقطش  .2نايف
عبد الرحيم احمد ابو خضر (بواس���طة وكيلهم الخاص موسى احمد عبد الجبار اقطش)  .3حليمة
ابراهيم يوس���ف الحجح  .4عبد الرحيم نايف عبد الرحيم احمد  .5فاطمة نايف عبد الرحيم احمد
 .6هنية نايف عبد الرحيم احمد .وإذا انقضت هذه المدة فستضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم
حسب األصول والقانون بحقك.
مأمور التنفيذ
اياد مشهور

بسم الله الرحمن الرحيم

ديوان قاضي القضاة
المجلس األعلى للقضاء الشرعي
المحاكم الشرعية
محكمة طولكرم الشرعية

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 2013/670
إل���ى المدعى عليه  :رحمن وليد رحمن من بير نباال ومجه���ول مكان اإلقامة في أمريكا وآخر
مكان إقامة له في البالد في بير نباال ـ بيت والده قرب جامع الحاج توفيق ـ شارع السبيل.
أبلغ���ك أنه وبتاري���خ 2013/9/15م وبموجب إع�ل�ام الحكم في الدع���وى  2013/670والتي
موضوعها نفقة زوجة والمقامة عليك من قبل المدعية آمال قاس���م غنايم عيس���ى من بيت
لقيا ،فقد حكمت بفرض مبلغ مقداره ألف ومائتا ش���يكل شهريًا نفقة زوجة للمدعية آمال
المذكورة لسائر لوازمها الشرعية عليك حسب حالك وأمثالك وأمرتك بدفع ذلك لها اعتبارًا
من تاريخ الطلب الواقع في 2013/5/13م وأذنتها باالس���تدانة والصرف والرجوع عليك بما
يتراكم منها وضمنتك الرس���وم والمصاريف القانونية وخمس���ة عشر دينارًا أردنيًا أتعاب
ً
محاماة لوكيل المدعية ،حكمًا غيابيًا قابال لالعتراض واالستئناف أفهم علنًا حسب األصول
تحريرًا في /9ذو القعدة1434/هـ وفق 2013/9/15م.
قاضي رام الله والبيرة الشرعي
ربحي محمد طه
بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم2013/670 :
التاريخ1434/11/9 :هـ
الموافق2013/9/15 :م

إعالن تبليغ حضور صادر عن محكمة طولكرم الشرعية
في الدعوى أساس رقم 2013/670
إلى المدعى عليه :شاكر نادر زهدي هارون /عمان ومجهول محل اإلقامة فيها.
يقتض���ى حضورك إل���ى محكمة طولكرم الش���رعية يوم االثنين الواقع ف���ي 2013/10/21
الس���اعة التاس���عة صباحًا وذلك للنظر في الدعوى أس���اس  2013/670وموضوعها تطليق
لع���دم اإلنفاق والمقام���ة عليك من قبل المدعي���ة" :هبة الله" غالب عب���د الحفيظ اكبارية/
شويكة /وكيلها المحامي مؤمن عتيلي.
ً
فإذا لم تحضري في الوقت المعين أو ترس���لي وكيال عن���ك أو تعتذري ترى الدعوى بحقك
غيابيًا وعليه جرى تبليغك ذلك حسب األصول.
تحريرًا في 1434/11/9هـ وفق 2013/9/15م.
قاضي طولكرم الشرعي
رائد سبتي سليمان
بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة صلح نابلس
الرقم2013/850 :
التاريخ2013/9/8 :

دولة فلسطين
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ محكمة صلح حلحول
الرقم 2012/111 :
تاريخ2013/9/11 :

مذكرة دعوى

تبليغ بالنشر

صادرة عن محكمة صلح نابلس بالقضية الحقوقية رقم 2013/850

إخطار تنفيذي صادرة عن دائرة تنفيذ محكمة صلح حلحول في القضية التنفيذية
رقم 2012/111

إلى المدعى عليهم :فارس فهيم عبد الله موس���ى م���ن نابلس ـ زواتا ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
يقتضى حضورك إلى محكمة صلح نابلس يوم  2013/10/24الساعة التاسعة صباحًا للنظر بالدعوى
الحقوقية المرقومة أعاله والتي أقامها عليك محمود معروف عبد الفتاح حنني وعارف معروف عبد
الفتاح حنني ومحمد معروف عبد الفتاح حنني بواسطة وكيله المحامي محمد المصري وموضوعها
تخلي���ة مأجور ومطالبة مالية ويمكنك الحضور إلى قلم المحكم���ة واالطالع على تفاصيل الدعوى
ً
وعمال بالمادة  62من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لس���نة  2001فإنه يقتضى
عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغك النش���ر وإذا لم تحضر أو
ً
ترسل وكيال عنك تجري محاكمتك حضوريًا.
رئيس قلم محكمة صلح نابلس
فارس وصفي منصور
بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ نابلس
محكمة بداية نابلس

إلى المحكوم عليه :عثمان وجيه عثمان عقل من بيت اوال ـ خلة الجامع
استنادًا إلى قرار سعادة قاضي تنفيذ محكمة صلح حلحول الصادر بتاريخ  2013/9/11في الدعوى
التنفيذي���ة  2012/111والمقامة ضدك من قبل المحكوم له  :كمال احمد اس���ماعيل فارع من بيت
اوال وموضوعها تحصيل دين بقيمة  5100شيكل بموجب وصل أمانة موقع من قبل المحكوم عليه
عثم���ان وجيه عثمان عقل مس���تحق الدفع بتاريخ  2011/12/31صادرة ع���ن محالت كمال الفوارعة
لتأجي���ر معدات البناء .لذا فإنه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات أو إرس���ال وكيل عنك لدائرة
تنفيذ حلحول والمبادرة بتس���ديد الدين خالل أس���بوعين من تاريخ تبلغ���ك وإذا لم تبادر بذلك
فسوف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى إخطارك بذلك.
مأمور تنفيذ محكمة صلح حلحول
صفاء عمرو
بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم2013/705 :
التاريخ2013/7/9 :

تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ بنابلس
بالدعوى التنفيذية رقم 2013/705
إلى المنفذ ضده :بهاء أحمد عادل ناصر نابلس قرب مسجد الشهداء شارع .16
عطفًا على القرار الصادر بتاريخ  2013/7/4بالقضية التنفيذية رقم  2013/705والذي بموجبه تقرر
إشعارك بالموافقة على عرض التسوية المقدمة من قبلك بتاريخ  2013/3/7بتقسيط المبلغ على
ً
ابتداء من  2013/7لصالح المنفذ له أيمن
أقس���اط شهرية كل قسط بواقع  3500شيكل ش���هريًا
رزق الله محمود اقطش وعليك مراجعة دائرة التنفيذ خالل اسبوع من تاريخ تبلغك االشعار وذلك
حسب األصول والقانون.
مأمور تنفيذ نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية
الرقم2002/59 :
التاريخ2013/9/10 :

تبليغ قرار صادر عن محكمة بداية نابلس بالدعوى الحقوقية رقم 2002/59

ً
إل���ى المدعى عليه :أحمد محمود أحمد يونس من نابلس ومجه���ول محل اإلقامة حاليًا عمال بقرار
محكمة بداي���ة نابلس بالدعوى الحقوقية رق���م  2002/59فقد تقرر تبليغك ق���رار الحكم الصادر
بالدع���وى المذكورة أع�ل�اه والصادر بتاري���خ  2004/10/6وفق أحكام الم���ادة  20من قانون األصول
المحاكمات المدنية والتجارية والتي أقامها عليك ش���ركة بنك األردن المساهمة العامة بواسطة
وكيله المحامي مهند عس���اف والمتضم���ن الحكم بإلزامك بدفع المبلغ المدعى به وهو خمس���ة
وخمس���ون ألفًا وستمائة وأربعة وعش���رون دينارًا و 437فلس���ا مع الفائدة بنسبة  %10من تاريخ
االستحقاق وحتى السداد وإلزامك بالرسوم والمصاريف ومبلغ ثالثون دينارًا أتعاب محاماة).
رئيس قلم حقوق محكمة بداية نابلس

/ 9/

"الثورات العربية إلى أين؟"  .....عنوان ندوة
عقدها مركز الدراسات المعاصرة في كفر كنا

كفركنا  -من محمد اب��و خضري  -عقد مركز ال��دراس��ات املعاصرة يف
الداخل الفلسطيني مساء امس االول يف املركز الثقايف -كفر كنا  ،ندوة
سياسية وثقافية ح��ول ال�ث��ورات العربية واالح��داث ال��راه�ن��ة يف العالم
العربي تحت عنوان ":الثورات العربية اىل أين؟".
وشملت الندوة التي شارك فيها جمهور واسع من مختلف بلدات
الداخل الفلسطيني محورين ،االول محاضرة بعنوان " :مصر ،األزمة
وآف � ��اق ال �ح ��ل" ق � ّ�دم �ه ��ا إب ��راه �ي ��م خ �ط �ي��ب ال �ب ��اح ��ث يف م ��رك ��ز الدراسات
امل�ع��اص��رة ،وامل �ح��ور ال�ث��اين م�ح��اض��رة ب�ع�ن��وان ":س��وري��ا امل�خ��اض العسري
(م�س�ت�ق�ب��ل ال �ث ��ورة ال �س ��وري ��ة) ق��دم �ه��ا د .رائ ��د ف �ت �ح��ي ،وأداره � ��ا املحامي
عالء عواودة .
وقدم خطيب يف محاضرته  ،قراءة يف األزمة املصرية والسيناريوهات
املستقبلية شملت الحديث حول املشكلة البنيوية وصلب األزمة اآلن،
واللعبة الصفرية  ،ومستقبل األزمة املصرية  ،متطرقا إىل ما بني الثورة
واإلنقالب وبني الهوية والديموقراطية.
ّ
وأكد خطيب أن املشكلة ليست بحكم العسكر  ،بل بشرعنة حكمهم
 .امل�ش�ك�ل��ة ل�ي�س��ت ب��ال�ق�ت��ل ..ب��ل ب�ش��رع�ن�ت��ه ول�ي�س��ت ب��ال�خ�لاف السيايس..
ب��ل ب�ش��رع�ن��ة ال�ح�ق��د واالج �ت �ث��اث ال�س�ي��ايس  ،ح�س��ب ت�ع�ب�يره  ،م�ب�ي� ً�ن��ا أنّ

املستهدف هو االس�لام السيايس كتيار حاكم وهناك تخوف منه ومن
قيادته للعاملني العربي واالسالمي .
ويف ختام محاضرته ب�ين أنّ "ال�ح��ل ج� ُّ�د صعب ،والحاكم فيه قوة
االط � ��راف ع ل��ى األرض وخ �ص � ً
�وص ��ا ال ��زخ ��م ال �ج �م ��اه�ي�ري ،ول ��ذل ��ك يجب
االس �ت �م ��رار يف ال �ت �ظ ��اه ��رات ال �ج �م ��اه�ي�ري ��ة وت �ط ��وي ��ره ��ا م ��ن أج� ��ل تحقيق
مكاسب سياسية .
ويف م�ح��اض��رت��ه أوض��ح ال�ش�ي��خ د .رائ��د فتحي  ،أنّ ال�ك�لام يف الشأن
ال � �س� ��وري ل �ي ��س ب� ��األم� ��ر ال� �ه� ّي��نّ ألنّ س� ��وري� ��ا ف �ي �ه ��ا ف �س �ي �ف �س ��اء طائفية
ً
شفافا
وف�س�ي�ف�س��اء ع��رق�ي��ة إث�ن�ي��ة ول��ذل��ك ال �ك�ل�ام ع�ن�ه��ا ي�ن�غ��ي أن ي �ك��ون
وح��ذرًا ،وق��ال" :مما ال شك فيه أنّ أجندة إقليمية وعاملية تعمل من
أجل استمرار األزمة السورية ومن أجل تقطيع أوصال الوطن السوري
والشعب السوري".
ّ
وأك��د أن أيّ نظام يعمل ع�لى أن يقتل أب�ن��اء شعبه ه��و نظام فاقد

ون��اق��ش ال�ح�ض��ور م�ج�م��وع��ة م��ن االق�ت�راح ��ات ل�ت�ق�ي�ي��م ال��وض��ع العام
ل�ل�اح �ت �ي��اج��ات ال �ت��دري �ب �ي��ة م ��ن ال� � ��دورات ،ب ��اإلض ��اف ��ة إىل ت�ق�ي�ي��م الرعاية
ال �ت �م��ري �ض �ي��ة وال �ق �ب ��ال ��ة ،ووض� ��ع أول� ��وي� ��ات ه� ��ذه االح �ت �ي ��اج ��ات لالرتقاء
بخدمات مهنة التمريض والقبالة.
يشار إىل أنه سيتم مشاركة ممثلني عن الجانب الفني يف املؤسسات
الصحية الحكومية وغري الحكومية ملهنتي التمريض والقبالة ،وسيتم
ع ��رض ت�ق��دي�م��ي ل�ب�رام��ج ال�ت�م��ري��ض وال �ق �ب��ال��ة ،ب��اإلض��اف��ة إىل الخدمات
املقدمة من كوادر مهنتي التمريض والقبالة.
ويف ن �ه ��اي ��ة االج� �ت� �م ��اع ،ت ��م م �ن ��اق �ش ��ة ت ��رت �ي �ب ��ات وب ��رن ��ام ��ج الورشة،
والتحضريات الالزمة لعقدها وتوزيع األدوار.

الرواد تطلق مشروع التدريب
اإلعالمي للشباب

ورشة تناقش تشكيل
المجلس االستشاري
الشبابي بخان يونس

غ ��زة-ن �ظ �م ��ت وزارة ال �ش �ب ��اب والرياضة-
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اإلدارة ال �ع ��ام ��ة ل �ل �ش �ب��اب ال �ت ��اب �ع ��ة لحكومة

حماس  -ورشة عمل مع املؤسسات الشبابية
يف محافظتي خان يونس ورفح جرى خاللها

مناقشة تشكيل ومهام املجلس االستشاري
الشبابي.

"جذور" تستخدم مزيل
الرجفان الخارجي للمصابين
بالسكتة القلبية

رام الله  -احمد سليم  -قامت مؤسسة "جذور" لإلنماء الصحي واالجتماعي بتثبيت جهاز
مزيل الرجفان الخارجي يف مقر املؤسسة برام الله ،لتدريب طواقم املمرضني واألطباء والعاملني
يف املراكز الرياضية عىل كيفية استخدامه إلنقاذ املصابني بالسكتة القلبية.
وقالت د .سلوى النجاب مديرة ج��ذور :إن أهمية الجهاز تكمن يف إنقاذ حياة من يتعرض
للسكتة القلبية بسرعة كبرية ،حيث تنخفض احتمالية نجاه املصاب بالسكتة القلبية من  7اىل
 %10لكل دقيقة إذا لم يتم استخدام جهاز مزيل الرجفان الخارجي .
وتابعت :ميزة هذا الجهاز أن أية مؤسسة أو بنك أو مدرسة أو ناد
ريايض يستطيع امتالكه وتدريب بعض املوظفني املهتمني باإلسعاف األويل إلنقاذ حياة من
تصيبه السكتة القلبية والتي غالبا ما تصيب أي إنسان بشكل مفاجئ يف أي مكان ،ويف حال
تأخر وصول سيارة اإلسعاف بالسرعة املطلوبة تزيد احتمالية الوفاة  .وقام خرباء من جمعية
حماية القلب األمريكية بتدريب طاقم "جذور" عىل كيفية استخدام الجهاز .

وقدم مدير دائرة التبادل الشبابي بالوزارة
رامي الجندي خالل الورشة شرحً ا موج ًزا عن

ف �ك ��رة امل �ج �ل��س االس �ت �ش ��اري ال �ش �ب��اب��ي ،وعن

األس�ب��اب ال�ت��ي دف�ع��ت ال��وزي��ر محمد املدهون
لإلعالن عنه.

ب � ��دوره ،أج ��اب م��دي��ر ع ��ام اإلدارة العامة

للشباب محمود بارود عىل تساؤالت الحضور
حول شروط وواجبات ومهام املجلس ,حيث

جرت مناقشة تلك الجوانب عىل مدار ساعتني
كاملتني.

وات � �ف � ��ق امل � �ش � ��ارك � ��ون ع �ل ��ى م � �س � ��ودة عمل

س�ت�ك��ون ال��رك�ي��زة األس��اس�ي��ة يف اخ�ت�ي��ار عناصر
امل� �ج� �ل ��س االس � �ت � �ش � ��اري ،وت� �ح� ��دي� ��د واجباته
وحقوقه يف املرحلة القادمة.

وك��ان وزي��ر ال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة يف حكومة

حماس محمد املدهون أعلن يف وق��ت سابق

عن تشكيل مجلس استشاري شبابي ستكون
م �ه �م �ت��ه ن �ق��ل آم� ��ال وآالم ال �ش �ب ��اب للوزارة،

ووض � ��ع ت� �ص ��ورات وم �ق ت��رح ��ات ح� ��ول املرحلة
املقبلة من أجل دراستها ،والعمل عىل تلبية
طموحات الشباب.

تعلن
مؤسسة األقصى للخدمات الجامعية
 - )7( 9/13م
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ال�خ�ل�ي��ل  -م��راس��ل " ے " ال�خ��اص  -ع�ق��د ق�س��م ش��ؤون ال�ط�ل�ب��ة يف كلية فلسطني التقنية
العروب لقاءً ترحيبيا وإرشاديا للطلبة الجدد من خريجي الثانوية العامة امللتحقني بالكلية يف
العام األكاديمي  2014-2013بحضور نائب عميد الكلية للشؤون األكاديمية د ,بالل يونس ،ورئيس
قسم القبول والتسجيل أ.عيل شاهني ،ورئيس قسم االعمال االدارية واملالية د .يحيى شاور ،
ورئيس قسم الحاسوب د .نضال الجعربي  ،ورئيس قسم الفنون التطبيقية أ.رائد زواهره .
وافتتح اللقاء عيىس العمله رئيس قسم شؤون الطلبة مرحبا بالطلبة الجدد وتمنى لهم
ح�ي��اة ج��ام�ع�ي��ة م�ت�م�ي��زة م��وف�ق��ة ومـ�ك�ل�ل��ة ب��ال�ن�جـ��اح واإلزده� ��ار ،وق ��ال ال�ع�م�ل��ه"إن ال�ك�ل�ي��ة يف تطور
مستمر وهي تستقبل دفعة جديدة من خريجي الثانوية العامة لعام 2013م تؤكد انها ماضية
يف طريقها بعزم وثبات ألجل الوصول إىل أعىل مراتب التميز والنجاح".
وب��دوره تحدث د.ب�لال يونس عن دور الشؤون األكاديمية يف خدمة الطلبة منذ التحاقهم
بالكلية حتى لحظة تخرجهم مشددا عىل ضرورة أن يهتم الطالب بحياته الدراسية بحرص شديد
ومتابعة جادة لكل تفاصيل ال��دوام ال��درايس واالط�لاع عىل النظام األكاديمي للكلية والتعرف
ع�لى محتوياته داع�ي��ا الطلبة ل�لان�ض�ب��اط واالل �ت��زام ب��امل�ح��اض��رات وب�م��واع�ي��د االم�ت�ح��ان��ات النصفية
والنهائية للمقررات الدراسية لضمان نجاحهم يف مسريتهم التعليمية.
وم��ن ج��ان�ب��ه ق ��دم ع�ل�ي ش��اه�ين ش��رح��ا م�ف�ص�لا ل�ع�م��ل دائ ��رة ال�ق�ب��ول وال�ت�س�ج�ي��ل وآل�ي��ة انجاز
امل�ع��امل��ات ال�ط�لاب�ي��ة ال�خ��اص��ة ب��ال�ت�س�ج�ي��ل وال�س�ح��ب واإلض��اف��ة وال�ت��أج�ي��ل واالع �ت ��ذار وغ�ي�ره��ا من
املعامالت التي يحتاجها الطالب أثناء فرتة دراسته مشرياً إىل أن الكلية توفر حزمة من الخدمات
اإللكرتونية التي تقدم للطالب خدمات متنوعة بسهولة وسرعة فائقة.
وقدم رؤساء االقسام االكاديميه شرحا مفصال عن الربامج االكاديمه واليات الدراسه ودعو
اىل التحيل بحسن الخلق يف التعامل بني املحاضرين والطلبة وبني الطلبة أنفسهم إليجاد بيئة
تعليمية آمنة تسودها روح التعاون والعمل املبدع.

لقاء إرشادي للطلبة الجدد في
كلية فلسطين التقنية العروب

لشرعيته "لكن التساؤل اآلن ما بعد هذه الثورة ،وكيف يمكن أن نحفظ
سوريا كاملة متكاملة ذات وطن واحد واقتصاد قوي وأن تبقى سوريا
دولة محورية مركزية يف املنطقة وأن يكون لها تأثريها.
ويف نهاية الندوة  ،أجاب املحاضرون عىل تساؤالت الحضور.

صحة حكومة حماس تناقش تحديد
االحتياجات التدريبية للتمريض والقبالة

غ��زة-ع�ق��دت اإلدارة ال�ع��ام��ة ل�ت�ن�م�ي��ة ال�ق��وى ال�ب�ش��ري��ة ب ��وزارة الصحة
يف حكومة حماس االجتماع التحضريي لورشة عمل بعنوان "تحديد
االح �ت �ي ��اج ��ات ال �ت��دري �ب �ي��ة مل �ه �ن �ت��ي ال �ت �م��ري��ض وال �ق �ب ��ال ��ة" ،امل ��زم ��ع عقدها
يف ال �خ��ام��س وال �ع �ش��ري��ن م ��ن ال �ش �ه��ر ال �ج ��اري ب��ال �ت �ع��اون م ��ع مؤسسة
"نورواك" الرنويجية.
وأش� ��ار م��دي��ر ع ��ام ت�ن�م�ي��ة ال �ق ��وى ال �ب �ش��ري��ة ن��اص��ر أب ��و ش �ع �ب��ان خالل
االجتماع إىل أنّ هذا اللقاء يضاف إىل سلسلة أنشطة وفعاليات اإلدارة،
والذي من شأنه تعزيز التعاون املشرتك بني املؤسسات والوحدات داخل
وخ ��ارج ال� ��وزارة ،وإلت��اح��ة ال�ف��رص��ة أم ��ام ال�ج�م�ي��ع ل�ل�م�ش��ارك��ة ولتقديم
الفائدة العلمية.

ناشط فلسطيني يجوب الدنمارك على دراجته
لكشف معاناة شعبه

كوبنهاجن  -ول�ي��د ظ��اه��ر  -يف ال�ع��ادة يختار الشباب قضاء
ع�ط�ل�ت�ه��م ال�ص�ي�ف�ي��ة يف ال�س�ف��ر او ال�ت�رف �ي��ه ع��ن ان�ف�س�ه��م ،بينما
الشاب الفلسطيني سمري بدران ابن قرية فراضية قضاء صفد،
ومواليد مخيم الجليل يف لبنان ،والذي وصل اىل الدنمارك مع
وال��دي��ه وع�م��ره  3س�ن��وات ،اب��ى ع�لى نفسه إال ان ي�ب��ادر باطالق
ح �م �ل��ة " "Tour de Human Rightsاي ج ��ول ��ة م ��ن اجل
حقوق االنسان ،يقوم خاللها بجولة عىل دراجته الهوائية اىل
امل��دن ال��دن�م��ارك�ي��ة موضحا لكل م��ن يلتقي بهم م�ع��ان��اة شعبنا
يف االرايض املحتلة وتوزيع كتيب يوضح االنتهاكات واملمارسات
االسرائيلية  ،وضرورة مقاطعة شركات ومنتجات املستوطنات،
وت �س �ل �ي��م رس ��ال ��ة اىل اع �ض ��اء امل �ج��ال��س ال �ب �ل��دي��ة ت �ش ��رح الحالة
الفلسطينية تحت اإلحتالل .
وكان سمري قد بدأت جولته من مدينة سونابرج يف جنوب
شبه جزيرة جوتالند الدنماركية  ،يف  9تموز  2013لتنتهي يف 8
آب يف كوبنهاجن عاصمة الدنمارك الواقعة يف جزيرة شيلند
 ،ب�ع��د ان زار م�ع�ظ��م م�ن��اط��ق ال��دن �م��ارك إلس�ت�ك�م��ال مشروعه
الوطني .
أكد سمري ان حملته ليست ضد إسرائيل .بل هدفه شرح
وتوضيح االنتهاكات االسرائيلية واملعاناة اليومية للفلسطينيني
عىل مرأى وسمع املجتمع الدويل وبخاصة ان الدنمارك وغريها
م��ن ال��دول األوروب�ي��ة ت��دع��م منتجات املستوطنات اإلسرائيلية
من خالل تعاون البلديات مع شركة مثل جي فور اس (،)G4S
التي تعمل يف املستوطنات اإلسرائيلية  ،وحث يف رسالة وزعها
خ�ل�ال زي��ارت��ه  29ب�ل��دي��ة دن�م��ارك�ي��ة أع�ض��اء امل�ج��ال��س الدنماركية
والسياسيني ومسئويل البلديات عىل العمل لوقف أي تعاون
مع الشركات أإلسرائيلية التي تدعم انتهاكات حقوق اإلنسان
وإقامة املستوطنات عىل األرض الفلسطينية املحتلة  ،وأوضح
أن بلدية هادرسليو ،بدأت بالفعل يف وضع سياسات اخالقية
ملقاطعة املستوطنات.
وب��رغ��م اع�ط��ائ��ه أه�م�ي��ة ل�ل�ت��واص��ل م��ع ال�س�ي��اس�ي�ين واعضاء
امل�ج��ال��س ال�ب�ل��دي��ة اال ان��ه ي��رى ان ال�ل�ق��اء م��ع ال�ن��اس يف الشارع
ي �ك �ت �س ��ب اه �م �ي ��ة خ� ��اص� ��ة ،اذ ان ال� �ع ��دي ��د م� ��ن ال � �ن� ��اس عندما
ي �ش ��اه ��دون ��ه ع� ل��ى دراج � �ت� ��ه ال� �ه ��وائ� �ي ��ة ،ي �ق �ب �ل ��ون ل �ل �ح ��دي ��ث معه
وق��راءة كتيب اع��ده ي��وض��ح معاناة الشعب الفلسطيني تحت
االحتالل وقد
وجد الدعم من العديد من النشطاء ووسائل االعالم التي
قامت بتغطية الحملة.
وجاء يف رسالة سمري اىل اعضاء املجالس البلدية:
ي�س�ك��ن أك ث��ر م ��ن  500،000ال ��ف م�س�ت��وط��ن يف  200مستوطنة
يف ال �ض �ف��ة ال �غ��رب �ي��ة وال �ق ��دس ال �ش��رق �ي��ة  .امل �س �ت��وط �ن��ات تنتشر
يف ج�م�ي��ع أن�ح��اء ال�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة امل�ح�ت�ل��ة ،وت��رت�ب��ط بشبكة من

ال �ط ��رق ال �خ ��اص ��ة ل �ل �م �س �ت��وط �ن�ي�ن ،وي �ح �ظ��ر ع ل��ى الفلسطينيني
اس �ت �خ��دام �ه��ا  ،وح� ��ول ك ��ل م�س�ت��وط�ن��ة م�ن�ط�ق��ة ام �ن �ي��ة ،يشكل
اقرتاب الفلسطينيني منها خطرا عىل حياتهم  ،كما يتم تسليح
املستوطنني بأسلحة ثقيلة .
ل �ق��د ص � ��ادرت إس ��رائ �ي ��ل أك�ث��ر م ��ن  % 42م ��ن ارايض الضفة
ال �غ ��رب �ي ��ة ،واألرايض ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ال �ت ��ي ي �ق �ط �ن �ه��ا  2,5مليون
ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ،اص �ب �ح��ت ج �ي��وب��ا وك ��ان �ت ��ون ��ات غ ي��ر م�ت�ص�ل��ة بسبب
املستوطنات ،مما يمنع قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.
ونظرا للضغوط الدولية وعدت جي فور اس ( )G4Sعام 2002
ان تسحب خدماتها واستثماراتها يف املستوطنات غري الشرعية
امل �ق��ام��ة ع�ل�ى االرايض ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة  ،ب��ال��رغ��م م��ن ذل ��ك ال تزال
الشركة تقدم الخدمات لنقاط التفتيش والحواجز االسرائيلية
واملستوطنات غري الشرعية يف الضفة الغربية.
ومنذ عام  1967فان  700،000فلسطيني (بما يف ذلك االطفال)
وه ��و م ��ا ي �ع ��ادل ت �ق��ري �ب��ا  % 40م ��ن ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ال ��ذك ��ور  ،تم
سجنهم لوقت طويل أو قصري يف السجون اإلسرائيلية  ،والتي
تعامل االسرى الفلسطينيني بقسوة منتهكة القانون الدويل،
ففي السجون االسرائيلية يتعرض االس��رى الفلسطينيني اىل
ال�ت�ع��ذي��ب ع�لى ن�ط��اق واس��ع  .جميع األس��ر الفلسطينية ذاقت
معاناة اعتقال افراد منها سواء اقتصاديا ونفسيا .السجن هو
جزء اساس من االضطهاد اإلسرائييل للشعب الفلسطيني.
ان ج ��ي ف� ��ور اس ( )G4Sت �ع �م��ل وت� �ق ��دم خ ��دم ��ات يف تلك
ال �س �ج��ون  ،و ب��ال �ت��ايل ت �س��اه��م يف إض �ف ��اء ال �ش��رع �ي��ة واستمرار
املمارسات الالنسانية بحق االسرى .
ال��دن �م��ارك واالت �ح ��اد األوروب� ��ي وال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة واملجتمع
الدويل بأسره  ،وفقا التفاقية جنيف الرابعة  ،ملتزمة بالضغط
ع�لى إس��رائ�ي��ل لتفكيك امل�س�ت��وط�ن��ات امل�ق��ام��ة ع�لى ارايض الدولة
الفلسطينية املحتلة .وانا أرى بان البلديات الدنماركية يمكنها
عمل الكثري وبذل الجهود يف هذا السياق  ،ولذلك فإنني أدعو
لوقف جميع أشكال التعاون مع جي فور اس (.)G4S
ويف يناير  2013جاء يف تقرير مجلس حقوق اإلنسان يف األمم
املتحدة دعوة مباشرة إىل املقاطعة الدولية إلسرائيل  .ومطالبتها
باالخالء الفوري لجميع املستوطنني من الضفة الغربية .
وان �ن��ي أود أن أش�ج�ع�ك��م ع�ل�ى وض ��ع م�ج�م��وع��ة م��ن املبادئ
األخالقية لضمان أن البلدية ال تدعم املستوطنات اإلسرائيلية
غري القانونية يف ارايض الدولة الفلسطينية ،من خالل االستثمار
يف املستوطنات أو شراء خدمات من الشركات التي تنشط يف
املستوطنات  ،وشراء سلع تنتج يف املستوطنات لتعارضها مع
القانون الدويل  .وأشري عليكم إىل العودة اىل تقرير دان واتش
( " : )DanWatchاألع�م��ال يف األرض املحرمة "  ،ال��ذي يوثق
الشركات و املنتجات التي تعمل يف املستوطنات االسرائيلية.

جمعية المرأة العاملة تعقد لقاءات تثقيفية
في يطا وبيت لحم ونابلس
يطا  -الخليل  -نفذت جمعية املرأة العاملة
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة للتنمية ام��س  ،س�ل�س�ل��ة ورش
ع �م��ل ت ��وع ��وي ��ة يف ك ��ل م ��ن  :ي �ط��ا وب �ي ��ت لحم
ونابلس .
وت�ن��اول��ت ال��ورش��ة األوىل ال�ت��ي ن�ف��ذت بمقر
ج�م�ع�ي��ة امل ��رأة ال�ع��ام�ل��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة للتنمية
يف ي�ط��ا ،كيفية حماية األط�ف��ال م��ن التحرش
ال �ج �ن س��ي ،وم � ��دى ان �ت �ش ��ار ه� ��ذه ال� �ظ ��اه ��رة يف
املجتمع وخطورتها عىل األطفال بشكل خاص
وعىل املجتمع بشكل عام.
وت �ح ��دث ��ت األخ �ص ��ائ �ي ��ة االج �ت �م��اع �ي��ة عفاف
أب � ��و ع� ��زي� ��زة ع� ��ن امل� �ع ��ال ��م األس� ��اس� �ي� ��ة للطفل
وش �خ �ص �ي �ت ��ه وأع� � � ��راض ال� �ت� �ح ��رش الجنيس،
وتسليط الضوء عىل بعض املفاهيم املرتبطة
باملوضوعكاإلساءةواالستغالل،واالغتصاب،
املتحرش
إضافة إىل العقوبات التي يتقاضاها
ِ
بناءً عىل القوانني املعمول بها ،ودور األسرة
الفعال يف الحد والقضاء عىل هذه الظاهرة.
وأك � ��دت أب ��و ع ��زي ��زة ع ل��ى ض � ��رورة التنشئة
ال�س�ل�ي�م��ة ،وال �ت��وع �ي��ة وب �ن ��اء ال �ث �ق��ة ب�ي�ن األهل
واألب �ن ��اء ،وأه �م �ي��ة وع ��ي األه ��ل ال�س�ل�ي��م لردة
الفعل تجاه هذه الظاهرة عند تعرض اوالدهم
ل �ه ��ا ،ك �م ��ا ح �ث ��ت األه� � ��ايل ع ل��ى ال� �ت ��واص ��ل مع
ال� �ش ��رط ��ة وامل� ��ؤس� �س� ��ات اإلرش � ��ادي � ��ة املختصة
لتنفيذ العقاب الالزم عىل املعتدي.
ويف ق ��ري ��ة ارط� � ��اس ب �م �ح��اف �ظ��ة ب �ي ��ت لحم
 ،ن�ف��ذت ال�ج�م�ع�ي��ة س�ل�س�ل��ة ل �ق��اءات تثقيفية

ت ��رك ��زت ح� ��ول م �ف �ه ��وم ال �ع �ن ��ف واالعتداءات
ال �ج �ن �س �ي ��ة ،وذل � ��ك ب �م �ش ��ارك ��ة م �ج �م ��وع ��ة من
السيدات .
ويف ب ��داي ��ة ال �ل �ق ��اءات ت �ح��دث��ت األخصائية
ال�ن�ف�س�ي��ة ه�ب��ة أب ��و س��ال��م ع��ن م�ف�ه��وم العنف
واالع� �ت ��داءات ال�ج�ن�س�ي��ة وك�ي�ف�ي��ة مواجهتها،
حيث تم عملية كسر الحواجز وعمل تمارين
ل �ل �ت �ع ��ارف ،وم� ��ن ث ��م اج � ��راء ف �ح ��ص توقعات
ل �ل �م �ش��ارك��ات وت�ق�س�ي�م�ه��ن مل �ج �م��وع��ات ثنائية
للحديث حول مفهوم الذات وكيفية تحقيقها
لدى كل مشاركة.
ك�م��ا ت��م ع�م��ل ع�ص��ف ذه�ن��ي ح��ول مفهوم
االعتداءات بمختلف أنواعها وأشكالها .
وع �ن ��د االن �ت �ه ��اء م ��ن ال �ل �ق ��اءات  ،ت ��م عمل
تمرين اسرتخاء للمشاركات بهدف مالحظة
تركيز كل واحدة من املشاركات.
ويف نابلس  ،عقدت ورشتا عمل ملجموعة
ن�س��وي��ة ب�ع�ن��وان  " :ك�ي��ف أح ��ب ن�ف�سي وانشر
ث�ق��اف��ة ال�ح��ب وال�ت�س��ام��ح م��ن ح��ويل " ،وذلك
ب� �ه ��دف ت �ع ��زي ��ز ح� ��ب ال � � ��ذات وت ��وك� �ي ��ده ��ا لدى
ال �ن �س ��اء ،ون �ش ��ر ال �ح ��ب وامل �س ��اع ��دة يف إيجاد
وس ��ائ ��ل وط � ��رق ج ��دي ��دة ل �ل �ت �ع �ب�ي�ر ع ��ن الحب
وزي� � � ��ادة ال� �ت� ��واص� ��ل ب �ي �ن �ه ��ن وب �ي ��ن عائالتهن،
وك ��ذل ��ك ت �ج��دي��د ط ��اق ��ات ال �ن �س ��اء وتعليمهن
تمارين نشر الحب للوصول إىل راحة نفسية،
وتقدير الذات .
وقد تم تنفيذ الورشتني يف البلدة القديمة،

وم �ق ��ر ج �م �ع �ي��ة امل � ��رأة ال �ع ��ام �ل ��ة الفلسطينية
ل �ل �ت �ن �م �ي��ة يف ن ��اب �ل ��س ،وذل � ��ك ب��ال �ت �ن �س �ي��ق مع
جمعية أنصار اإلنسان ودي��وان آل الخلييل،
وتحدثت فيهما األخصائية النفسية شريهان
أبو صالح.

كلية فلسطين األهلية الجامعية
تنظم يوما إرشاديا للطلبة الجدد

بيت لحم  -من ج��ورج زينه  -أقامت كلية فلسطني األهلية الجامعية يف بيت لحم  ،يوما
إرشاديا وتوجيهيا للطلبة الجدد للعام األكاديمي . 2014 -2013
ويف بداية اللقاء  ،رحب هيثم حجازي بالحضور من الهيئتني األكاديمية واإلدارية وبالطلبة
الجدد وهنأهم بالعام األكاديمي الجديد.
ويف كلمته  ،رح��ب م�س��اع��د رئ�ي��س ال�ج��ام�ع��ة ل�ل�ش��ؤون األك��ادي�م�ي��ة ال��دك�ت��ور س�ل�م��ان تالحمة
بالطلبة الجدد وهنأهم ببداية العام األكاديمي  ،مؤكداً عىل أهمية يوم اإلرش��اد والتوجيه ملا
ف�ي��ه م��ن منفعة للطالب ل�ب��داي��ة م��رح�ل��ة ج��دي��دة وه��ي االن�ت�ق��ال م��ن امل��رح�ل��ة امل��درس�ي��ة إىل املرحلة
ال�ج��ام�ع�ي��ة ب�م��ا فيها م��ن خصوصية  ،م�ش��ددا ع�لى ض ��رورة االط�ل�اع ع�لى دل�ي��ل ال�ط��ال��ب بإعتباره
املرشد لتعاليم وقوانني الكلية.
م��ن جانبه رح��ب األس�ت��اذ محمود رح��ال ،عميد ش��ؤون الطلبة بالحضور وق��ال أن املستقبل
الجامعي للطلبة ال يقتصر ع�لى التحاقهم ب��أي جامعة ،وإن�م��ا اختيار الجامعة ذات السمعة
الطيبة واختيار التخصص املناسب.
وأض ��اف أن دائ ��رة ش��ؤون ال�ط�ل�ب��ة ه��ي ال��دائ��رة ذات ال�ع�لاق��ة امل�ب��اش��رة ب��ال�ط��ال��ب وال�ق��ائ�م��ة عىل
رعايتهم ومباشرة نشاطاتهم حيث تقع عليها مسؤولية إعداد الطالب تربوياً وثقافياً ورياضياً
 ،كما توفر كل أسباب الراحة واالستقرار والتحيل باألخالق الحميدة.
ويف كلمة قدمها رئيس مجلس اتحاد الطلبة ،الطالب محمود غنيم ،رحب فيها بالطلبة
الجدد وشكر الكلية عىل هذا االحتفال وقال  :ان مجلس اتحاد الطلبة هو الجسم الذي يمثل
الطالب بشكل قانوين يف الكلية وان املجلس يقوم بعمل مكمل لعمل إدارة الكلية ملا فيه من
مصلحة للطالب .
ويف كلمة لدائرة القبول والتسجيل  ،أكد مدير الدائرة وائل زبون عىل أهمية التواصل مع
دائ��رة القبول والتسجيل وق��دم شرحا مفصال ع��ن نظام الساعة املعتمدة والسحب واإلضافة
والخطة الدراسية والتحويل من تخصص ألخر وعدة أمور متعلقة بحياة الطالب اليومية وعالقته
مع مكتب التسجيل  ،مشددا عىل أهمية زيارة املوقع االلكرتوين للكلية.
ويف الختام ،تم توزيع الطلبة كل حسب تخصصه لاللتقاء برؤساء األقسام للحديث واإلجابة
عن جميع االستفسارات التي قد تواجه الطالب يف حياته الجامعية.

ورشة عمل برام الله حول العنف
األسري وعالقته بالطب العدلي

رام الله -وفا -شارك  12قاضيا امس ،يف ورشة عمل بعنوان 'العنف األسري وتعزيز قضايا
النوع االجتماعي من خالل خدمات الطب العديل والعلوم الجنائية'.
وت��أيت ال��ورش��ة ضمن سلسلة م��ن ورش��ات العمل وال�ت��ي تعقدها وزارة ال�ع��دل يف رام الله،
بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة والتي تضم  12قاضيا من مختلف
محافظات الضفة الغربية.
وقال مدير الشؤون اإلداري��ة يف وزارة العدل سامر شرقاوي 'إن وزارة العدل معنية بتعزيز
دور القضاة وال�ق�ض��اء يف املجتمع الفلسطيني ،وإن ال ��وزارة ت��راع��ي ال�ن��وع االجتماعي يف الكادر
القضايئ'.
وأع ��رب ش��رق��اوي ع��ن أم�ل��ه ب��أن ي�ترت��ب ع�لى ال��ورش��ة أدل��ة عملية وق��اط�ع��ة ت�س��اع��د يف تحقيق
سام لجميع األطراف وعىل كل املستويات'.
العدالة كهدف
ٍ
والجدير ذك��ره أن ورش��ة العمل بحثت ظاهرة العنف املبني عىل أس��اس النوع االجتماعي،
وال�ع�ن��ف األس ��ري واالع �ت ��داءات ال�ج�ن�س�ي��ة ،واآلث ��ار امل�ترت�ب��ة عليها وال�ق�ص��ور يف ال�ق��وان�ين السارية
وآليات التفاعل مع التحديات يف القانون.

