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تنويه
في اإلعالن المنشور بتاريخ 2017/4/20 في المعاملة رقم 1188/ج/2017 ذكر أن رقم الحوض 

10 والصحيح 26 لذا اقتضى التنويه.

دولة فلسطين
السلطة القضائية

التاريخ: 2017/7/24

تبليغ قرار صادر عن محكمة صلح نابلس بالدعوى الحقوقية رقم 2016/944
إلى المدعى عليهم: ش���ريفة يوسف عبد الله سمارة وعلي فواز حمود سمارة ونائل فهيم حمود 

حمود وسناء فهيم حمود حمود من نابلس بيت امرين ومجهولو محل اإلقامة.

عماًل بق���رار محكمة صلح نابلس بالدع���وى الحقوقية رقم 2017/944 فقد تق���رر تبليغكم قرار 

الحك���م الصادر بالدعوى المذكورة أعاله والصادر بتاري���خ 2017/7/23 وفق أحكام المادة 20 من 

قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والذي أقامها عليك هاني يوس���ف محمود س���مارة 

بواسطة وكيلها المحامية األستاذة جميلة عبد الله والمتضمن )إزالة الشيوع على العقار موضوع 

الدعوى عن طريق بيعه كاماًل بالمزاد العلني على أن يقدر الحد األدنى لسعر المتر المربع الوحد 

ب���� 7 دنانير أردنية وفقًا لتقري���ر الخبير على أن يتم توزيع ثمن العقار بعد البيع بين الش���ركاء 

بنسبة حصصهم وأن تعود مصاريف القسمة والمزايدة والداللة على الشركاء بنسبة حصصهم 

وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسين دينارًا أتعاب محاماة(.
رئيس قلم حقوق محكمة صلح نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة: 2017/5036
التاريخ: 2017/7/27

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعل���ن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة ناهدة نظمي فارس أبو حس���ن من اليامون 
بصفته الوكيل بموج���ب الوكالة الخاصة رق���م )433/2017/6776( الصادرة عن عدل جنين 
بتاريخ 2017/7/20 بموجب الوكالة الدوري���ة رقم )2017/893760( الصادرة عن الجمهورية 
العربية السورية بتاريخ 2017/1/24 بموجب الوكالة الدورية رقم )2013/22/1295( الصادرة 
عن س���فارة فلسطين بعمان بتاريخ 2013/9/8 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم )2017/5036( 
عل���ى قطعة األرض رقم 36+30 من الحوض 13 وقطعة األرض رقم 68+69++74 77+5 من 
الح���وض 14 وقطعة األرض رقم 98 من الح���وض 29 وقطعة األرض رقم 64 من الحوض 15 

من أراضي اليامون.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عش���رة أيام 

من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: ناهدة نظمي فارس أبو حسن

اسم الموكل »المالك«: لطيفة أنيس مصطفى أبو حسن+باسم+ثائر+صامد+ابتسام+باسمة 
أبناء عدنان عارف إلسعيد

عدد الحصص المباعة: حسب الوكاالت الدورية
مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

دولة فلسطين

وزارة المالية

مديرية ضريبة األمالك
التاريخ: 2017/7/27
يعل���ن إلطالع العم���وم بأنه تقدم لدائ���رة ضريبة أمالك جنين قاهر خال���د محمد صوالحة 
بصفت���ه وكيال عاما بموجب الوكالة العامة رقم )54/م و ع/2017( الصادرة عن س���فارة دولة 
فلس���طين-الرياض بتاريخ 2017/7/2 وذل���ك من أجل فتح معاملة بي���ع على القطعة رقم 

)27/24( )28/24( من حوض رقم )20059( من أراضي مدينة جنين.
فم���ن له أي اعتراض على ذلك عليه التقدم بطلب رس���مي ل���دى الدائرة خالل مدة أقصاها 
خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ النش���ر بالجريدة الرس���مية، وبخالف ذلك سوف يتم السير 

بإجراءات المعاملة حسب األصول.
الموكل: حنان ناجي محمد ليلى

الوكيل: قاهر خالد محمد صوالحة
المشتري: مصطفى حسن محمد المصلح

مدير ضريبة أمالك جنين

تنويه
وردت ع���ن طريق الخطأ في اإلعالن الصادر عن دائرة تس���جيل أراضي جنين في معاملة بيع 
رقم 47/ش/2017 والمنش���ور في جريدة األيام بتاريخ 2017/7/26، عبارة حوض رقم 20086 

والصحيح هو حوض رقم 20068، فاقتضى التنويه.

دولة فلسطين 
سلطة االراضي

دائرة تسجيل االراضي
دائرة االراضي في سلطة االراضي

مكتب جنين 
رقم الملف : 2017/5031
التاريخ   :2017/7/26

اعالن صادر عن دائرة االراضي مكتب جنين
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي مكتب جنين  الس���يد/ة  احمد س���مير فتحي 
ش���ايب      وذل���ك بصف���ة وكي���ال / عاما/خاصا/ دوريا بموج���ب الوكال���ة  الدورية رقم  ) 

4526/2017/432( بتاريخ  2017/5/4
بيع الحصص حسب الدورية

الصادره من كاتب عدل جنين 
وذلك بمعاملة بيع على القطعة/ القطع )20( حوض رقم )20( من اراضي يعبد   .

 فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة االراضي خالل فترة عش���رة 
ايام من تاريخ نش���ر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا 

للقانون.
إسم الموكل)المالك(   : جميله عوض يوسف عمارنه

إسم الوكيل             :  احمد سمير فتحي شايب            
دائرة االراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2017/4395
التاريخ: 2017/7/4

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم أن���ه تقدم إلى دائ���رة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة خيري���ة عبد الله 
مصطفى ارش���يد وذلك بصفة وكي���ال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم س���جل 1730/

صفحة 2017/24 تاريخ 2017/4/19
أنا/ خيرية عبد الله مصطفى ارشيد بصفتي وكيال عن وجيهة أحمد محمد ارشيد + مفيد 
+ مازن + محمد + مهى + مفيدة + منى + ميسون + ميساء/ أبناء عبد الله حسن ارشيد 
بموجب الوكالة الدورية سجل 1730 صفحة 2017/24 الصادرة عن سفارة دولة فلسطين 
في عمان بتاريخ 2017/4/19 والوكالة الدورية سجل 1704 صفحة2017/68 الصادرة عن 

سفارة دولة فلسطين في عمان بتاريخ 2017/2/22 س
الصادرة من كاتب عدل سفارة دولة فلسطين في عمان

وذلك بمعاملة بيع على القطعة/ القطع 35+13 حوض رقم 8+11 من اراضي صير.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون..

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

وجيهة أحمد محمد ارشيد + مفيد + مازن + محمد 
+ مهى + مفيدة + منى + ميس���ون + ميساء/ أبناء 

عبد الله حسن ارشيد

خيرية عبد الله مصطفى ارشيد

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة أراضي أريحا
الرقم: 729/ج/2017
التاريخ: 2017/7/27م

إعالن
يعلن الطالع العموم بأنه قد تقدمت إلى دائرة تس���جيل أراضي أريحا السيدة/ نوال نعمان 
يوس���ف جاعوني بصفتها وكيلة عامة بموجب الوكال���ة العامة رقم 2012/13256 عدل رام 
الل���ه وكذلك الوكالة الخاصة رق���م 1628/2017/1743 عدل نابلس. وذلك لفتح معاملة بيع 
عل���ى قطعة األرض رقم 415 م���ن الحوض رقم 33025 من أراضي أريح���ا. فمن له اعتراض 
على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر 

اإلعالن وبخالف ذلك سيتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الموكل/ مازن نعمان يوسف جاعوني

نهى نعمان يوسف جاعوني
أمل نعمان يوسف جاعوني

عفاف نعمان يوسف جاعوني
اسم الوكيل/ نوال نعمان يوسف جاعوني

المشتري/ إيمان عبد الله حسن ناجي
مدير دائرة أراضي أريحا
عثمان أبو حطب

دولة فلسطين
سلطة األراضي 

دائرة أراضي أريحا
الرقم: 725/ج/2017
التاريخ: 2017/7/27م

إعالن
يعلن الطالع العموم بأنه قد تقدمت إلى دائرة تس���جيل أراضي أريحا السيدة/ لينا عدنان 
كايد راضي بصفتها وكيلة دورية بموجب الوكالة الدورية رقم #80301012 الصادرة 

عن بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
وذل���ك لفتح معاملة بيع عل���ى قطعتي األرض رقم 102 من الح���وض رقم 33016 وكذلك 

قطعة األرض رقم 160 من الحوض رقم 33018 من أراضي أريحا.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عشرة أيام من 
تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك سيتم الس���ير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.
اسم الموكل                                اسم الوكيلة          الحصص المباعة

كاماًل غادة فرح ونفيلد       لينا عدنان كايد راضي   .1
فاطمة رفيق فرح  .2

دينا رفيق فرح  .3
ريم رفيق فرح  .4

أحمد رفيق فرح  .5
المشتري/ محمود رفيق فرح

مدير دائرة أراضي أريحا
عثمان  أبو حطب

دولة فلسطين
سلطة األراضي 

دائرة أراضي أريحا
الرقم: 724/ج/2017
التاريخ: 2017/7/27م

إعالن
يعلن الطالع العموم بأنه قد تقدمت إلى دائرة تس���جيل أراضي أريحا السيدة/ لينا عدنان 
كايد راضي بصفتها وكيلة دورية بموجب الوكالة الدورية رقم #80301011 الصادرة 

عن بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
وذلك لفتح معاملة بيع على قطعتي األرض رقم 78 من الحوض رقم 33021 وكذلك قطعة 

األرض رقم من أراضي أريحا.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عشرة أيام من 
تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك سيتم الس���ير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.
اسم الوكيلة   الحصص المباعة اسم الموكل   

غادة فرح ونفيلد      لينا عدنان كايد راضي      كاماًل  .1
فاطمة رفيق فرح  .2

دينا رفيق فرح  .3
ريم رفيق فرح  .4

أحمد رفيق فرح  .5
المشتري/ محمود رفيق فرح

مدير دائرة أراضي أريحا
عثمان  أبو حطب

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

مجلس التنظيم األعلى
التاريخ: 2017/7/17

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بش���أن مش���روع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االس���تعمال من مباني عامة إلى سكن 
ب وتنظيم س���احات عامة وشوارع وأدراج وأحكام خاصة ومداور وإلغاء شوارع تسوية 

وإعادة تقسيم قطع في األحواض 19، 16،11 � � رام الله/ محافظة رام الله والبيرة
قرر مجلس التنظيم األعلى بجلسته رقم 2017/6 بتاريخ 2017/6/21م، بموجب القرار رقم 
155 الموافقة على وضع المش���روع موضع التنفيذ والمتعلق بالقطع 14، 17، 26، 33، 37، 
 ،123 ،121 ،114 ،111 ،110 ،109 ،105 ،103 ،101 ،56 ،54 ،53 ،52 ،46 ،44 ،43 ،42
 ،225 ،224 ،216 ،214 ،212 ،211 ،210 ،182 ،181 ،168 ،167 ،153 ،152 ،140 ،139
 ،292 ،284 ،283 ،269 ،268 ،267 ،266 ،265 ،258 ،257 ،254 ،250 ،247 ،245 ،244
294، 304، 305، 342، 356 حوض 16 باطن الهوى والقطع 5، 6 حوض 11 الطيرة والقطع 
62، 63، 64، 65، 67، 69، 70 حوض 19 المدينة حي 1 ابراهيم والمتعلق بالقطع المجاورة 
4، 5، 6، 78، 79 في نفس الحوض من أراضي رام الله، وذلك حس���ب المخططات المودعة 

في مقر الحكم المحلي/ رام الله والبيرة ومقر بلدية رام الله.
ويعتب���ر مخطط التنظيم ناف���ذًا بعد مضي 15 يومًا من تاريخ نش���ر اإلعالن في الجريدة 
الرس���مية وجريدتين محليتين، وذلك استنادا للمادتين 21، 26 من قانون تنظيم المدن 

والقرى واألبنية رقم 79 لسنة 1966م.
حسين األعرج
وزير الحكم المحلي
رئيس مجلس التنظيم األعلى

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

مجلس التنظيم األعلى
التاريخ: 2017/7/17

إعالن

صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع تعديل تنظيمي إلعادة تقسيم قطع واقتراح شارع وإلغاء شوارع 
تسوية في األحواض 15، 19 � رام الله/ محافظة رام الله والبيرة

قرر مجلس التنظيم األعلى بجلسته رقم 2017/6 بتاريخ 2017/6/21م، بموجب القرار رقم 
156 الموافقة على وضع المش���روع موضع التنفيذ والمتعلق بالقطع 86، 154، 155، 157، 
 ،392 ،370 ،369 ،317 ،316 ،309 ،213 ،212 ،200 ،198 ،197 ،163 ،162 ،160 ،159 ،158
393، 466، 471، 476 حوض 15 الجدول والقطع 6، 134 حوض 19 المدينة حي 28 الطيرة 
من أراضي مدينة رام الله، وذلك حس���ب المخطط���ات المودعة في مقر الحكم المحلي/ رام 

الله والبيرة ومقر بلدية رام الله.
ويعتب���ر مخط���ط التنظيم نافذًا بعد مضي 15 يومًا من تاريخ نش���ر اإلع���الن في الجريدة 
الرسمية وجريدتين محليتين، وذلك اس���تنادًا للمادتين 21، 26 من قانون تنظيم المدن 

والقرى واألبنية رقم 79 لسنة 1966م.
حسين األعرج
وزير الحكم المحلي
رئيس مجلس التنظيم األعلى

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية جنين
الرقم:2017/18 جناية
التاريخ: 2017/6/19

لدى محكمة بداية جنين الموقرة

الجناية رقم 2017/18 بداية جنين
المشتكي: الحق العام ـ جنين

المتهم: عمر محمد خليل قبها/ جنين ـ يعبد
التهمة: بيع ســـلع تموينية فاســـدة خالفًا للمادة 1/27 من قانون حماية المستهلك الفلسطيني 
رقم 21 لســـنة 2005 ونقل منتجات نباتية دون أوراق رســـمية خالفًا للمـــادة 76 و77 من قانون 
الزراعة الفلسطيني رقم 2 لسنة 2003 ونظام مجلس الوزراء لسنة 2012 وعدم التخلص من السلع 
المعيوبة خالفًا للمادة 5/11 بداللة المادة 3/27 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 
وعدم تبيان بطاقة البيان للسلع المطروحة للتداول في السوق خالفًا للمادة 21 بداللة المادة 7/27 

من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005.
رئيسًا أمام الهيئة: القاضي عامر مرمش 

جلسة 2017/5/29
الحضور:

حضر وكيل النيابة العامة األستاذ مصطفى سليط ممثل الحق العام
حضر المتهم عمر محمد خليل قبها/ جنين ـ يعبد

وحضر وكيله األستاذ أمجد عطاطرة
ختمت إجراءات المحاكمة بتالوة الحكم التالي علنًا

لذلك وباسم الشعب العربي الفلسطيني

خالصة الحكم
عطفًا على قرار اإلدانة وبعد االستماع ألقوال وكيل النيابة العامة وأقوال وكيل المدان والمدان فإن 
المحكمة تقرر وعماًل بأحكام المادة 1/27 من قانون حماية المســـتهلك تغريم المدان مبلغ ثالثة 
آالف دينار عن التهمة األولى وهي تهمة بيع وعرض ســـلع فاســـدة أو التالعب بتاريخ صالحيتها 
وتغريمه مبلـــغ ثالثمائة دينار أردني عن تهمة عدم التخلص من الســـلع المعيوبة خالفًا للمادة 
5/11 بداللة المادة 3/27 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 وتغريمه مبلغ ثالثمائة 
دينار عن تهمة عدم تبيان بطاقة البيان للســـلع المطروحة للتداول في الســـوق خالفًا للمادة 21 
بداللة المادة 7/27 من قانون حماية المســـتهلك رقم 21 لســـنة 2005 ودمج العقوبات وتطبيق 
العقوبة األشـــد وهي الغرامة مبلغ ثالثـــة آالف دينار أردني وعماًل بأحـــكام المادة 72 من قانون 
العقوبـــات وبذات الوقت وعماًل بأحكام الفقرة األولى من المادة 274 من قانون اإلجراءات الجزائية 
فإن المحكمة تقضي بإعالن براءة المتهم من تهمة نقل منتجات نباتية دون أوراق رسمية خالفًا 
ألحـــكام المادة 76 و77 من قانون الزراعة الفلســـطيني رقم 2 لســـنة 2003 ونظام مجلس الوزراء 
لســـنة 2012 وذلك لعدم كفاية األدلة وعماًل بأحكام المـــادة 31 من ذات القانون مصادرة المادة 
المضبوطة وإتالفها حســـب األصول والقانون ونشر هذا الحكم في جريدة محلية لمدة ثالثة أيام 

على نفقة المحكوم عليه من تاريخ صيرورة الحكم قطعيًا.
حكمًا حضوريًا قاباًل لالســـتئناف صدر وتلي علنًا باسم الشـــعب العربي الفلسطيني وأفهم في 

.2017/5/29
وصل التبليغ

المشتكي الحق العام ـ جنين
المتهم: عمر محمد خليل قبها/ جنين ـ يعبد

نوع األوراق المراد تبليغها: قرار الحكم مؤرخ في2017/5/29
رئيس قلم جزاء محكمة بداية جنين

"التربية" تكّرم أوائل الثانوية العامة
 في مديرية جنوب الخليل

الخليل - "األيام": كّرمت وزارة التربية والتعليم العالي، من 
خالل مديرية جنوب الخليل، أمس، الطلبة األوائل في امتحان 
الثانوي���ة العامة "اإلنجاز" للعام 2017، الحاصلين على معدل 
90% فم���ا فوق وعددهم 239 طالبًا وطالب���ة من كافة الفروع، 
حيث جرى التكريم في احتفال رسمي أقيم بمشاركة الوزير 

صبري صيدم، في مدرسة الشهيد ماجد أبو شرار الثانوية.
وهنأ صيدم الطلب���ة وذويهم على التفوق والنجاح، واصفًا 
إياه بالرائع، ال س���يما أنه حمل اس���م ف���وج األقصى، في ظل 
االنتص���ار الذي تحقق ف���ي القدس، موجه���ًا تحياته ألهل 
القدس وللمعلمين والمعلمات واألس���رة التربوية كافة وكل 

من يعمل إلنجاح المشروع الوطني.
وأك���د أن تفوق الطلبة "هو الدلي���ل الحقيقي على اإلصرار 
والتحدي ال���ذي لطالما ظل عالمة فارقة على جبين الش���عب 
الفلس���طيني"، الفتًا إلى أن تكريم المتفوقين، وانتصار أهل 
القدس والش���عب الفلس���طيني هو أكبر إنجاز في مواجهة 

كافة تحديات االحتالل وغطرسته.
ودعا الطلبة المتفوقين إل���ى التفاني وتحقيق المزيد من 
النجاحات، مش���يدًا بدعم األطراف الشريكة والفاعلة للقطاع 
التربوي، وعلى رأسهم المجتمع المحلي وأولياء أمور الطلبة، 
معتبرهم شركاء إس���تراتيجيين للوزارة في عملية التطوير 

التربوي.
من جهته، قّدم نائب محافظ الخليل خالد دودين، التهاني 
للطلبة المتفوقين وذويهم باس���م الرئي���س محمود عباس، 
موجهًا التحية لكل من أسهم في هذا اإلبداع والتميز لطلبة 
محافظة الخليل، وعلى رأس���هم وزارة التربية وأس���رة تربية 
جنوب الخليل، مشيدًا بحجم إنجازات المحافظة التي حققت 
على الصعي���د التربوي وحج���م الجهود المبذول���ة من كافة 

األطراف.
ب���دوره، قال مدير تربي���ة جنوب الخليل ف���وزي أبو هليل: 
"إن ه���ذا التكريم جاء ليحمل أجمل معان���ي الفخر واالعتزاز 

بالمتفوقي���ن ف���ي مديرية تربي���ة جنوب الخلي���ل، وإن هذا 
اإلنجاز حقق بتطلعات مس���تقبلية لتطوي���ر النظام التربوي 
والتعليم���ي، إذ حم���ل ل���واء التغيي���ر الوزير صي���دم، بكل 
جرأة وش���جاعة واقتدار، حيث طال جوه���ر العملية التربوية 

والتعليمية".
وبّين أن نس���بة النج���اح في مديرية جن���وب الخليل بلغت 
77.4%، علمًا أن النس���بة العامة في الوطن بلغت 67%، وفي 

الفرع العلمي بلغت 89.9% والفرع األدبي بلغت %69.8.
وألق���ت الطالبة صابرين عواودة، األول���ى على الفرع األدبي 
بمع���دل 98.6%، كلمة، وجهت خاللها رس���الة تقدير لوزارة 
التربية عل���ى جهودها البناءة في تطوير وتحس���ين الواقع 
التعليم���ي، ورس���الة إلى زميالته���ا وزمالئه���ا المتفوقين 

تدعوهم فيها لضرورة شحذ الهمم للمرحلة القادمة.
أما الطالبة غدير عمرو، األولى على الوطن في فرع االقتصاد 
المنزلي بمعدل 90.8%، فأش���ارت في كلمته���ا، الى أهمية 
التعلي���م المهن���ي وتجربته���ا الممتعة في ه���ذا المجال، 
وقالت: إن خريج الف���رع الصناعي أصبح يعامل معاملة الفرع 
المهني )في القبول والتسجيل في الجامعات(، وخريج مسار 
االقتصاد المنزلي يعامل معاملة الفرع األدبي، وهذا ينم عن 

وعي وإدراك كبيرين ألهمية المسار المهني.
وتخلل الحف���ل مجموعة م���ن الفقرات الفني���ة والوطنية، 
وتقدي���م جوائز وش���هادات تقدير للطلب���ة المتفوقين في 

كافة الفروع. 
وحضر االحتفال وكيل وزارة األوقاف زياد الرجوب، واألمين 
الع���ام لالتحاد العام للمعلمين س���ائد إرزيقات، وأمين س���ر 
إقليم "فتح" في جنوب الخليل ياسر دودين وأعضاء اإلقليم، 
وأركان وزارة التربي���ة، وعدد من مدي���ري التربية والتعليم، 
وق���ادة األجه���زة األمني���ة والش���رطية، ورؤس���اء البلديات 
والمجالس القروية في المحافظة، وممثلو القوى والفعاليات 

في المنطقة.

جانب من حفل التكريم.

اختتام فعاليات مخيم اإلخاء 
الفلسطيني التونسي

تونس - "وفا": اختتمت بمدينة نابل التونس���ية الس���احلية، مس���اء أول من 
أمس، فعاليات المخيم الصيفي ألش���بال وزهرات فلس���طين وتونس، من أبناء 
الفلس���طينيين من كوادر السفارة والجالية، والتونس���يين، الذي تواصل على 
مدار أس���بوعين، ونظمته س���فارة فلس���طين بتونس، بالتعاون م���ع المنظمة 
الوطنية للطفولة التونس���ية والمصائف والجوالت، تحت رعاية وإشراف والية 

نابل.
وحضر حفل اختتام المخيم، س���فير فلس���طين لدى تونس هايل الفاهوم، 
وكوادر الس���فارة، وأولياء األشبال والزهرات من الفلس���طينيين والتونسيين، 
وعن الجانب التونس���ي رئيس المنظمة الوطنية للطفولة التونسية للمصائف 
والجوالت حافظ سليماني، والكاتبة العامة للمنظمة إيناس فخفاخ، وحشد من 

أبناء الشعبين من والية نابل.
وأكد الفاهوم أهمية تهيئة الناش���ئة من أبناء الش���عبين على حب الوطنية 
والوطن، مش���يدًا بكل من أس���هم بإنجاح هذه الفكرة في التعاون الثنائي بين 

البلدين والشعبين، ودعا أن يكون المصيف المقبل في فلسطين.
من جهته، قال سليماني إنه ال يستطيع أن يصف شعوره بعد رؤيته للوحات التي 
ش���كلها األشبال والزهرات، التي توثق روابط اإلخوة والمحبة بين البلدين والشعبين 

وتزيد من تالحمهما، وأضاف: "نحن إخوة بالدم وفي حب فلسطين وتونس".
بدوره، أعرب رئيس المكتب الجهوي للمنظمة، فرع أريانة، حس���ين الغنوني، 
عن أمله بأن يتواصل العطاء مس���تقبال، وبالتمكن من زيارة فلسطين والقدس 
والمس���جد األقصى، في حين عبرت فخفاخ عن أملها في أن يكون هذا المخيم 
بداية مش���روع ش���راكة بين أطف���ال البلدي���ن، وأن تكون الرحل���ة المقبلة إلى 

فلسطين والقدس.
وقدم األش���بال والزه���رات، من أبناء الش���عبين، بقيادة سوس���ن طعمة من 
سفارة فلس���طين، لوحات فنية راقصة تعبر عن حب الوطن والتمسك باألرض، 
وبالمقدسات اإلس���المية والمسيحية الفلس���طينية، خاصة المسجد األقصى 
الذي يتعرض لهجمة وحش���ية من االحت���الل، على أنغام المطرب���ة اللبنانية 
فيروز )ألجلك يا مدينة الس���الم(، كما قدمت لوحات أخ���رى على أنغام وطنية 

فلسطينية وتونسية، وتم إلقاء أشعار وطنية للراحل محمود درويش.

ندوة في الخرطوم بعنوان "القدس تنادي"
الخرطوم - "وفا": عقد سفير فلسطين 
لدى السودان، سمير عبد الجبار، أمس، 
ندوة سياسية بعنوان "القدس تنادي"، 
وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها 
للقدس  الخرطوم، نصرة  الس���فارة في 

والمسجد األقصى.
وتن���اول الس���فير، خ���الل الن���دوة 
التي نظم���ت بالتعاون م���ع قيادات 
قط���اع العالق���ات الخارجية في حزب 
المؤتم���ر الوطني "الح���زب الحاكم"، 
آخ���ر المس���تجدات عل���ى الس���احة 
الفلسطينية، واالنتصار الذي حققته 
القيادة ف���ي األقصى، "بالتفاف أبناء 
شعبنا حول زعيمهم الرئيس محمود 
عباس، الذي قاد بحكمته السياس���ية 

ه���ذه المعرك���ة وصنع ه���ذا النصر 
لشعبنا".

قي���ادات  أك���دت  جهته���ا،  م���ن 
العالقات الخارجية في حزب المؤتمر 
الوطن���ي، موق���ف الس���ودان الثابت 
والقوي والداعم للشعب الفلسطيني 
وقيادته، وضرورة تعزيز أواصر اإلخاء 
والتعاون بين الش���عبين وقيادتهما 
في كل المجاالت، ووعدت بتس���خير 
كاف���ة إمكاني���ات الح���زب وعالقاته 

الدولية لنصرة األقصى وفلسطين.

طالبتان في "القدس المفتوحة" 
تطوران قميصًا ذكيًا للمتوحدين

رام الله - "األيام": نجحت الطالبتان في جامعة القدس 

المفتوحة � فرع نابلس، سجى محمد أحمد عدوي، ورهام 

س����امح ذيب خفش، ف����ي تطوير قميص خ����اص بالذين 

يعانون من مرض التوحد.

وقال����ت "القدس المفتوحة"، أمس، إن المش����روع يقوم 

على دارتين؛ إحداهما لإلرسال تستشعر حركة المتوحد 

وترصده����ا، فعند ح����دوث اهتزازات ناتج����ة عن غضب 

الطفل المتوحد أو توتره فإنها تصدر صوتًا موس����يقيًا 

هادئًا يخف����ف حدة التوتر، أما إذا تعرض ألذى، كوقوعه 

أو اصطدامه بشيء، فإنها ترسل إشارة لدارة االستقبال 

وهي الدارة األخرى التي تأتي على هيئة سماعة، فتفّعل 

اللون األحمر وتصدر صوت����ًا تحذر فيه األهل وتنبههم 

لمراقبة الطفل حرصًا على س����المته، م����ع العلم أن لونها 

ف����ي الحاالت الطبيعية للطفل يبق����ى أخضر، ثم إنها قد 

تتحول إل����ى لون أزرق في حاالت االهت����زاز، وذلك لجعل 

األهل على معرفة تامة بحركة الطفل في غيابهم عنه.

وبين����ت الطالبتان أن الداف����ع وراء تطوير هذا المقترح 

"هو وجود نحو مليون ونص����ف المليون ممن يعانون من 

مرض التوحد في الش����رق األوسط، الذين لم يشخص له 

عالج حتى اآلن، ويمكن للمتوحدين أن يتمتعوا بنس����بة 

ذكاء طبيعي����ة مقارن����ة بأقرانه����م، وربم����ا يفوقونهم 

أحيانا، لذا اخترنا هذا المش����روع لمساعدة المتوحد في 

التكي����ف مع الحي����اة االجتماعية، ومس����اعدة األهل في 

حماي����ة أبنائهم ومراقبتهم. وأن اختيار المش����روع جاء 

لحل المش����كالت المتعلقة بالمراقبة؛ فبعد أن كان وجود 

المش����رف أو أحد األقارب ضروريًا في غرفة المريض فإن 

هذا القمي����ص يراقب المتوحد عن بعد وباس����تمرار من 

خالل رصد أنماط الحركة والصوت وضرورة انتباه األهل".

وأش����ارتا إلى أن المشروع أنجز بش����كل أولي كما خطط 

له تمامًا، فالقميص يستش����عر حركات المتوحد ويصدر 

موس����يقى هادئة لتخف����ف حاالت التوت����ر عنه، وكذلك 

يرسل إشارة إذا ما تعرض للخطر إلى الجهاز المستقبل 

)الس����ماعة( الذي هو بحوزة األهل، ليحذرهم وينبههم 

بحال المتوحد.

"مسار إبراهيم" يطلق حملة 
"ال تترك أثرًا للحفاظ على البيئة" 

بيت لحم – حسن عبد الجواد: أطلق مسار إبراهيم الخليل 

حملة "ال تترك أثرًا للحفاظ على البيئة والطبيعة فلسطين 

وجمالها"، بالتعاون مع مؤسس���ات المجتمع المحلي، في 

إطار جهوده الرامية للنهوض بواقع السياحة المحلية.

وأش���ار المس���ار إلى أن الحملة التي تنفذ بالتعاون مع 

وس���ائل إعالم مختلفة تش���مل إنتاج ومضات تلفزيونية 

وتقاري���ر إخباري���ة، وتنفي���ذ حملة توعوي���ة مجتمعية، 

بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي. 

ونوه���ت بتنفيذ عدد من ف���رق الكش���افة والمخيمات 

الصيفي���ة حم���الت تنظيف ف���ي العديد من المس���ارات 

السياحية. 

وأوضح���ت مدي���رة البرامج في مس���ار إبراهي���م غيداء 

رحيل أن "الحملة هي حمل���ة وطنية بيئية نعمل بها في 

مس���ار ابراهيم، بالتعاون مع الجه���ات المعنية في هذا 

الموضوع، ألننا نرى مش���كلة حقيقية في فلسطين، وهي 

عدم المحافظة عل���ى الطبيعة وعلى األماك���ن التاريخية 

ونظافتها.

وق���ال الجوال لي���ا عودة م���ن مجموعة كش���اف النادي 

األرثوذكس���ي العربي في بيت س���احور "لقد اس���تمتعنا 

بالطبيعة الجميلة، ولكن ش���اهدنا الكثير من األوس���اخ، 

وهذا مخالف لطبيعة الكش���اف، فقمن���ا بتنظيفها أثناء 

المش���ي، فلس���طين جميلة ج���دا ويج���ب أن نحافظ على 

طبيعته���ا وأن يراه���ا الجميع بأجمل صورها، فرس���التنا 

حافظوا على طبيعة فلسطين نظيفة وجميلة."

يذكر أن مس���ار ابراهيم يس���عى من خالل المس���ارات 

البيئي���ة والطبيعي���ة والتاريخية إل���ى أن يربط المواطن 

بأرضه، وتنشئة أجيال محبة لطبيعتها وتاريخها وغرس 

ثقافة المحافظة على الطبيعة.


