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فقد هوية
طولكرم –  بيت ليد -  أعلن أنا احمد لؤي حسني اسعد  عن فقدان هويتي الشخصية التي تحمل الرقم  

:  860167675 الرجاء ممن يجدها ان يسلمها الى اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر . 

فقد هوية
طولكــرم –     أعلــن أنــا مهند خميس رافت ســعاده عن فقدان هويتي الشــخصية التي تحمل الرقم  :  

850080417 الرجاء ممن يجدها ان يسلمها الى اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر . 

فقد هوية
طولكرم –     أعلن أنا احمد موسى عبد الرحمن غانم   عن فقدان هويتي الشخصية التي تحمل الرقم  

: 852336031  الرجاء ممن يجدها ان يسلمها الى اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر . 

تنويه
ورد خطــا فــي اعالن تســجيل اراضي طولكرم يحمــل رقم المعاملــة : 843/ج/2017  تاريخ النشــر : 
2017/7/26 ، الخطــأ : رقــم الوكالة الدوريــة 133 م و د /2017 ، الصحيح : رقم الوكالة الدورية 33/م 

و د /2017 لذى اقتضى التنويه . 

تنويه
ورد خطــا فــي اعالن تســجيل اراضي طولكرم يحمــل رقم المعاملــة : 841/ج/2017  تاريخ النشــر : 
2017/7/26 الخطــأ : رقــم الوكالة الدوريــة 133 م و د /2017  الصحيح : رقم الوكالة الدورية 33/م و 

د /2017 لذى اقتضى التنويه . 

دولــة فلسطيــن
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دولــة فلسطيــن
دولــة فلسطيــنسلطة االراضي

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن
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دولــة فلسطيــن
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دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة 2017/5049

دائرة تسجيل أراضي جنين
دائرة تسجيل أراضي جنينرقم المعاملة 2017/5047

رقم المعاملة 2017/5040

دائرة تسجيل أراضي طولكرم
رقم المعاملة:863/ج/ 2017 

دائرة تسجيل أراضي طولكرم
رقم المعاملة:859/ج/ 2017 

اعالن
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة الســيد بســام ســليم عطا عبد اهللا بصفته وكيال بموجب 

الوكالة الدورية رقم 8678/2005/340 الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 2005/11/29، 
وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 2017/5049 على القطعة رقم (223)+(44)+(156)+(48) من حوض 

رقم (2)+(3)+(6)+(3) من أراضي عنزه . 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل : بسام سليم عطا عبد اهللا.

 اسم الموكل « المالك:  فايز الملقب محمد علي حسن براهمة.  
عدد الحصص المباعة:  

  دائرة تسجيل أراضي جنين

اعالن
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة الســيد بســام ســليم عطا عبد اهللا بصفته وكيال بموجب 

الوكالة الدورية رقم 5807/2016/427 الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 2016/6/2، 
وذلــك لتقديــم معاملــة بيع رقــم 2017/5047 علــى القطعة رقــم (122) من حوض رقــم (6) من 

أراضي عنزه  . 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل : بسام سليم عطا عبد اهللا.

 اسم الموكل « المالك:  رفيقه شفيع صالح العمور، (جمال+ خلدون+ برهان أبناء محمد يوسف العمور).  
عدد الحصص المباعة:  

  دائرة تسجيل أراضي جنين

اعالن
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة السيده عبير فتحي محمد فشافشه بصفته وكيال بموجب 

الوكالة الدورية رقم سجل 1689/ صفحة 2017/97 سفارة فلسطين عمان تاريخ 2017/1/16 
  وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 2017/5040 على القطعة رقم 151 من حوض رقم 14 من أراضي جبع. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل : عبير فتحي محمد فشافشه.

 اســم الموكل « المالك:  نظميه شــاكر خضر الفاخوري، (عصام+ عصمت+ عالء+ هشــام+ غادة 
أبناء محمود حسن الفواخرية).

عدد الحصص المباعة: 
  دائرة تسجيل أراضي جنين

 إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
  يعلن للعموم انه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم أنا رندة علي عقاب خريشي وذلك بصفته 

وكيال بموجب الوكالة الدورية رقم 9305 تاريخ 2017/3/29 الصادرة عن س ف أبو ظبي 
وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 54 حوض رقم 8494 من أراضي ذنابة 

ومن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم خالل فترة عشرة 
أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل(المالك)

حسام محمود حسن الخريشي 
حاسم محمود حسن الخريشي 

سامر محمود حسن الخريشي     

رندة علي عقاب خريشي وكيل دوري  

   دائرة تسجيل أراضي طولكرم 

 إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
 يعلن للعموم انه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم أنا محمد محمود مصطفى شرفا بصفته 
وكيال بموجب الوكالة الخاصة رقم ســجل 1762 صفحــة 2017/72 تاريخ 2017/7/19 الصادرة عن 

س ف األردن 
وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 60 و 61 حوض رقم 8433 من أراضي شويكة 

ومن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم خالل فترة عشرة 
أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل(المالك)

 وليد إبراهيم محمود حموضة 
بالل إبراهيم محمود حموضة    

محمد محمود مصطفى شرفا وكيل خاص   

   دائرة تسجيل أراضي طولكرم 

7/29 د

7/29 د

7/29 د

7/29 د

7/29 د

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن
   دولــة فلسطيــنالسلطة القضائية

السلطة القضائية

7/29 د

7/29 د

7/29 د
7/29 د

محكمة بداية رام اهللا
دائرة التنفيذ-   الرقم: 2013/2991

دائرة تنفيذ جنين 

دائرة تنفيذ جنين 
دائرة تنفيذ جنين 

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا في 
الملف التنفيذي رقم 2013/2991

 إلى المحكوم عليه: حمزة رباح حامد سعيد/ شارع القدس/ مجهول محل اإلقامة حالياً.
نعلمك أن المحكوم لها: رشا عارف عوض نجمة.

بناء على قرار قاضي التنفيذ الصادر بتاريخ 2017/6/11 فقد تقرر تبليغك بالموافقة على التســوية 
المعروضة من قبلك وعليك اإللتزام بما ألزمت به نفسك ، لذا يتوجب عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة 
دائرة التنفيذ خالل أسبوعين من نشر هذا اإلعالن وبعكس ذلك سيتم السير بإجراء التنفيذ حضورياً 

بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون.
مع اإلحترام

مأمور التنفيذ/ إياد مشهور

اعالن
خالد محمد شحادة نبوت

مخيم جنين 
 نعلمكم أنه بتاريخ  2017/4/17  قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم  2016/173 

و المكونة فيما بين 
المحكوم له /م :    1 – مازن عبد المجيد عبد العظيم أبو الضبعات / الخليل 

المحكوم عليه / م :  -1 خالد محمد شحادة نبوت / جنين 
يجب عليك أن تقوم في ظرف أسبوعين من تاريخ تبلغك بالحضور إلى هذه الدائرة حيث تقرر إشعارك 
بتجديد اإلجراءات في الملف لتنفيذ المرقوم أعاله لدفع المبلغ المطلوب والبالغ 3500 شيقل والرسوم 
، لصالح المنفذ مازن عبد المجيد عبد العظيم أبو الضبعات من الخليل وكيله األســتاذ غســان مســاد. 

وبخالف ذلك ستضطر دائرة التنفيذ لمباشرة اإلجراءات التنفيذية بحقك. 
 مع االحترام

اعالن
يوسف حسن أحمد يحيى

العرقة
نعلمكم أنه بتاريخ 2017/7/24 قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2017/2272 والمكونة 

فيما بين: 
المحكوم له: ربيع صادق محمد نزال/ جنين. 

المحكوم عليه: -1 يوسف حسن أحمد يحيى/ جنين. 
تقرر إشعارك أنه تم إلقاء الحجز على قيمة الشيكات المنفذة في القضية التنفيذية رقم (2017/2272) 
لدى حسابك في بنك فلسطين المحدود بقيمة 50000 شيقل، فيجب عليك الحضور إلى هذه الدائرة 
خالل أسبوعين من تاريخ تبلغك لهذا اإلشعار من أجل دفع قيمة الدين المستحق عليك ومقداره (50000 
شيقل) والرسوم وذلك لصالح المنفذ ربيع صادق محمد نزال من جنين وكيله المحامي ياسين عمريه، 
لبيــان ردك أو اعتراضك عليه، وبخالف ذلك ستباشــر هذه الدائــرة باتخاذ اإلجراءات القانونية بحقك، 

وتحويل المبلغ المذكور أعاله لتحصيل قيمة الدين. 
مأمور التنفيذ

اعالن
رائد أحمد طاهر خمايسه
اليامون- حارة الخمايسة

نعلمكم أنه بتاريخ 2017/5/7 قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2017/1875 والمكونة 
فيما بين: 

المحكوم له: وليد مهدي عواد عمرو/ جنين. 
المحكوم عليه: -1 رائد أحمد طاهر خمايسة/ جنين. 

-2 طاهر احمد طاهر خمايسه/ جنين. 
تقــرر إشــعارك أنــه يجب عليــك أن تقوم في ظرف أســبوعين من تاريــخ تبلغك بدفــع مبلغ (5000 
شــيقل) والرســوم، قيمة شيك عدد 1 لصالح المنفذ وليد مهدي عواد عمرو من جنين وكيله المحامي 
ياسين عمريه، لبيان ردك أو اعتراضك عليه، وبخالف ذلك ستضطر دائرة التنفيذ لمباشرة اإلجراءات 

التنفيذية بحقك. 
مأمور التنفيذ

7/29 د

7/29 د

7/29 د

7/29 د

   دولــة فلسطيــن
ديوان قاضي القضاة- المحاكم الشرعية

   دولــة فلسطيــن
ديوان قاضي القضاة- المحاكم الشرعية

   دولــة فلسطيــن
ديوان قاضي القضاة- المحاكم الشرعية

   دولــة فلسطيــن
ديوان قاضي القضاة- المحاكم الشرعية

 المحكمة الشرعية في جنين
وفــــــق:2017/7/27م

 المحكمة الشرعية في جنين
الرقم:2016/1104

 المحكمة الشرعية في جنين
الرقم:2017/165

 المحكمة الشرعية في جنين
الرقم:2017/163

إعالن تبليغ زواج صادر عن  محكمة جنين الشرعية
 إلى المدعوة : ســاره عبد الحســوني من بئر السبع عرب سنة 1948م وسكانها وسارة محمد عياد ابو 
غنام من بئر الســبع عرب ســنة 1948م وسكانها وفاطمة عوده ســلمان ابو غنام من بئر السبع عرب 

سنة 1948م وسكانها
أبلغكن أن زوجكن الداخل بكن بصحيح العقد الشرعي محمد جمعه حمدان الحسوني من بئر السبع 

عرب سنة 1948م وسكانها يرغب بالزواج من زوجة رابعة.
أبلغك ذلك حسب األصول تحريرا في 1438/11/3هـ وفق 2017/7/27م.

قاضي جنين الشرعي
الشيخ خليل استيتي

 مذكرة تبليغ قرار استئنافي صادر عن محكمة جنين 
الشرعية في الدعوى أساس 2016/1104

إلى المدعى عليهما :الثاني/محمد شــحنة محمد غمري من جمهورية مصر العربية السويس منطقة 
الخواطر الجديدة الجناين ومجهول محل االقامة فيها حاليا موجود في المملكة العربية السعودية-عرعر 

ومجهول محل االقامة فيها وليس له مكان اقامة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية
أبلغك بان الحكم الصادر عن هذه المحكمة في القضية أســاس 2016/1104 موضوعها إثبات طالق 
بائن بينونة صغرى قبل الدخول أو الخلوة والمقامة عليك من قبل الجهة المدعية بســام الحق العام 
الشرعي/وكيل نيابة االحوال الشخصية في شمال الضفة الغربية ريم عدنان عبد الرحمن الشطني 
قد عاد من محكمة االستئناف الشرعية الموقرة مصدقا بقرارها رقم 2017/294 تاريخ 2017/7/9م 

وعليه جرى تبليغك حسب األصول
قاضي جنين الشرعي
الشيخ خليل حسن استيتي

 اعالن تبليغ حكم صادر عن محكمة جنين الشرعية في 
الدعوى اساس 2017/165

الــى المدعــى عليــه : اياد عدنان فايز ابو عوده من اراضي 48 ومجهــول محل االقامة فيها واخر محل 
اقامه له في بيته في قباطية حارة السباعنه.

ابلغك انه بتاريخ 2017/7/25م في الدعوى اساس 2017/165وموضوعها زيادة نفقة زوجة بموجب 
الحكم الصادرعن هذه المحكمة رقم 338/136/25 فقد حكمت عليك بمبلغ مائة شيكال شهريا زيادة 
على النفقة المفروضة لزوجتك ومدخولتك بصحيح العقد الشرعي المدعية انصاف المذكورة ومقدارها 
خمســمائة شيكال شهريا بموجب اعالم حكم نفقة زوجة رقم 20/132/2 تاريخ 2014/3/16م صادر 
عن محكمة جنين الشــرعية الجنوبية بحيث يصبح مجموع نفقة المدعية انصاف المذكورة بعد هذه 
الزيادة مبلغ ســتمائة شــيكال شهريا لسائر لوازمها الشرعية حســب حالك وامثالك وامرتك بدفع ذلك 
لها اعتبارا من تاريخ الطلب الواقع في 2017/2/23م واذنتها باالســتدانة والصرف والرجوع عليك بما 
يتراكم منها وضمنتك الرســوم والمصاريف القانونية وخمسين شيكال اتعاب محاماة لوكيل المدعية 
حكما غيابيا قابال لالعتراض واالســتئناف افهم علنا حســب االصول تحريرا في 1438/11/1هـ وفق 

2017/7/25م.وعليه جرى تبليغك حسب االصول
قاضي جنين الشرعي
الشيخ عبد اهللا محمد خليل حرب

اعالن تبليغ حكم صادر عن محكمة جنين الشرعية في 
الدعوى اساس 2017/163

الــى المدعــى عليــه : اياد عدنان فايز ابو عوده من اراضي 48 ومجهــول محل االقامة فيها واخر محل 
اقامه له في بيته في قباطية حارة السباعنه.

ابلغك انه بتاريخ 2017/7/25م في الدعوى اساس 2017/163وموضوعها زيادة نفقة صغار بموجب 
الحكم الصادرعن هذه المحكمة رقم 337/135/25 فقد حكمت عليك بمبلغ وقدرة ســبعين شــيكال 
شهريا زيادة على النفقة المفروضة لكل واحد من ابنيك الصغيرين الفقيرين احمد وديما المذكورين 
وقدرها اربعمائة واربعين شــيكال شــهريا بموجب اعالم حكم نفقة صغار رقم 34/142/2 صادر عن 
محكمة جنين الشرعية الجنوبية بتاريخ 2014/6/15م بحيث يصبح مجموع نفقة كفاية كل واحد من 
الصغيرين احمد وديما  بعد هذه الزيادة مبلغ اربعمائة وسبعين شيكال شهريا لسائر لوازمها الشرعية 
وامرتــك بدفــع ذلك للمدعية انصاف بصفتها والدة الصغير احمد وللمدعية ديما المذكورة اعتبارا من 
تاريخ الطلب الواقع في 2017/2/23م لتنفقها المدعية انصاف المذكورة على الصغير احمد المذكور 
والمدعية ديما المذكورة بالمعروف واذنتها باالستدانة والرجوع عليك بما يتراكم منها وضمنتك الرسوم 
والمصاريف القانونية حكما غيابيا قابال لالعتراض واالســتئناف افهم علنا حسب االصول تحريرا في 

1438/11/1هـ وفق 2017/7/25م.وعليه جرى تبليغك حسب االصول
قاضي جنين الشرعي
الشيخ عبد اهللا محمد خليل حرب

تنويه
ورد خطــأ فــي إعالن أراضي رقــم 2017/5010 صادر عن أراضي جنين ومنشــور فــي الحياة الجديدة 
2017/7/27 اســم الموكلة المالكة ســميه صالح يوسف هنولي «عبيد»، والصحيح سمية صالح يوسف 

منولي» عبيد»، لذا اقتضى التنويه. 

فقد هوية
أعلن أنا شادي ابراهيم محمود حريبات عن فقدان هويتي الشخصية التي تحمل الرقم 855001368. 

الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

7/29 د
   دولــة فلسطيــن

ديوان قاضي القضاة 

 محكمة طولكرم الشرعية
الرقم : 2017/453التاريخ : 

1438/11/03هـ وفق 2017/07/26 م 

إعالن تبليغ حكم غيابي صادر عن محكمة طولكرم 
الشرعية في الدعوى أساس 2017/453

الــى المدعى عليه : العبد علي عبد ابو ســبالن مــن الرملة ومجهول محل االقامة فيها وليس له محل 
اقامة داخل مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. 

اعلمــك انــه وبتاريخ 2017/07/26 م ، وبموجب اعالم الحكم الصــادر عن هذه المحكمة في الدعوى 
اســاس 2017/453 وموضوعهــا( نفقــة زوجة ) ، المقامة عليك من قبــل زوجتك الداخل بها بصحيح 
العقد الشــرعي المدعية (ميســون محمد نايف الفي من ارتاح وســكانها ) فقد حكمت عليك للمدعية 
(ميسون ) المذكورة مبلغ وقدره (خمسمائة شيقال شهريا )نفقة زوجية لسائر لوازمها الشرعية حسب 
حالك واستطاعتك ، وأمرتك بدفع ذلك للمدعية اعتبارا من تاريخ الطلب الواقع في 2017/05/02 م ، 
واذنتها باالستدانة والصرف والرجوع عليك بما  يتراكم من هذه النفقة ، وضمنتك الرسوم والمصاريف 

القانونية ، حكما غيابيا قابال لالعتراض واالستئناف افهم علنا حسب األصول . 
تحريرا في : 1438/11/03 هـ وفق 2017/07/26 وعليه فقد جرى تبليغك ذلك حسب األصول 

قاضي محكمة طولكرم الشرعية 
رائد سبتي سليمان 

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

محكمة بداية طولكرم7/29 د
تاريخ التحرير : 2017/07/05

مذكرة دعوى مستأنف عليه بالنشر صادرة عن محكة بداية 
طولكرم في الدعوى رقم 122/2017 استئناف حقوق

الى المستناف عليهم : -1 موسى ذياب عثمان عودة / طولكرم 
يقتضــي حضوركم الى محكمــة بداية طولكرم يوم الثالثاء 2017/09/12 الســاعة 9:00 للنظر في 
دعوى استئناف حقوق رقم 2017/122 والتي اقامها عليكم المستناف / ين عبد الرحمن يوسف احمد 
حــج يوســف / طولكرم بواســطة المحامي / ين طــارق « محمد كمال « عبد اهللا ابــو الرب / طولكرم 
وموضوع االســتئناف الطعن بالقرار الصادر عن محكمة صلح طولكرم في الدعوى رقم 2016/252 
والقاضي ب لذلك ولكل ما تقدم تقرر المحكمة رد هذه الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف .

ويجوز لكم تقديم الئحة جوابية خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ تبليغكم بالنشر باحدى الصحف 
المحلية عمال بالمادة (212) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 . واذا 

لم تحضروا او ترسوا وكيال عنكم سوف يتم السير بالدعوى وفق احكام القانون . 
رئيس قلم محكمة بداية طولكرم 

فقد جواز سفر فلسطيني
رام اهللا- أعلن أنا الدكتور كمال عثمان ابراهيم الشــخره عن فقدان جواز ســفري الفلســطيني رقمه 
A0045885   الرجاء ممن يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة أو االتصال على جوال رقم 0562401000 

وله جزيل الشكر.

 طالبتان من «القدس المفتوحة» تطوران قميصا ذكيا للمتوحدين
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- 
نجحــت طالبتــان مــن فــرع 
جامعــة القــدس المفتوحــة 
بنابلــس في تطوير قميص 
نــون  يعا لذيــن  با خــاص 
مــن مــرض التوحــد، ونفذ 
المشــروع الطالبتان ســجى 
محمد أحمد عــدوي، ورهام 

سامح ذيب خفش.
علــى  المشــروع  ويقــوم 
دارتيــن، إحداهما لإلرســال 
تستشــعر حركــة المتوحــد 
حــدوث  فعنــد  وترصدهــا؛ 
اهتــزازات ناتجة عن غضب 
الطفــل المتوحــد أو توتــره 
فإنها تصدر صوتاً موسيقياً 
هادئاً يخفف حدة التوتر، أما 
إذا تعــرض ألذى، كوقوعــه 
أو اصطدامــه بشــيء، فإنها 
ترسل إشارة لدارة االستقبال 
وهي الدارة األخرى التي تأتي 
هيئة سماعة، فتفعل اللون 
األحمر وتصــدر صوتاً تحذر 
فيه األهل وتنبههم لمراقبة 
الطفل حرصاً على سالمته، 
مع العلم أن لونها في الحاالت 
الطبيعية للطفل يبقى لوناً 
أخضر، ثــم إنها قــد تتحول 
إلــى لــون أزرق فــي حاالت 
االهتــزاز وذلك لجعل األهل 

علــى معرفــة تامــة بحركة 
الطفل في غيابهم عنه.

تقــول الطالبتــان: إن الدافع 
وراء تطويــر هــذا المقتــرح 
هو وجود نحو مليون ونصف 
المليــون ممــن يعانــون من 
مــرض التوحد في الشــرق 
األوســط، الذي لم يشخص 
لــه عالج حتــى اآلن. ويمكن 
يتمتعــوا  أن  للمتوحديــن 
بنسبة ذكاء طبيعية مقارنة 
بأقرانهم، وربما يفوقونهم 
أحيانا، لذا اخترنا هذا المشروع 
لمساعدة المتوحد في التكيف 

االجتماعيــة،  الحيــاة  مــع 
ومســاعدة األهل في حماية 
أبنائهــم ومراقبتهم. وأكدوا 
أن اختيارهم للمشــروع جاء 
لحــل المشــكالت المتعلقــة 
كان  أن  فبعــد  بالمراقبــة؛ 
وجود المشرف أو أحد األقارب 
ضرورياً في غرفة المريض 
فــإن هــذا القميــص يراقب 
المتوحد عن بعد وباستمرار 
من خالل رصد أنماط الحركة 
انتبــاه  والصــوت وضــرورة 

األهل.
ن  أ ن  لبتــا لطا ا ضــح  تو و

بشــكل  نجــز  أ لمشــروع  ا
أولــي كما خطط لــه تماماً، 
فالقميص يستشعر حركات 
المتوحد ويصدر موســيقى 
هادئــة لتخفف حــاالت عنه 
التوتر، وكذلك يرسل إشارة 
إذا مــا تعــرض للخطــر إلى 
الجهاز المستقبل (السماعة) 
الــذي هــو بحــوزة األهــل، 
ليحذرهــم وينبههــم بحال 

المتوحد.
وعن دوافع تطوير المشروع، 
قالــت الطالبتــان: إن فكرة 
المشــروع ليســت جديــدة، 

خــالل  مــن  عملــه  ولكــن 
تطبيق الهاتــف الخلوي هو 
الجديــد، إذ يمكن تســجيل 
أصوات أو موسيقى لتساعد 
في تخفيف توتــر المتوحد. 
ويمكن استخدام التسجيالت 
لتعليمــه ومســاعدته على 
التكيــف االجتماعــي، كمــا 
النظــام  اســتخدام  يمكــن 
المتوحــد  لمراقبــة حــاالت 
دون الحاجة للبقاء معه في 
المــكان نفســه، وذلــك من 
خــالل دارة إلكترونيــة بدالً 
من تطبيــق الهاتف النقال، 
وهذه الــدارة تحوي مؤثرات 
بصرية وسمعية. وقد حاولت 
التكلفة  الطالبتــان تقليــل 
من خالل اســتخدام تقنيات 
أقل سعراً. ويهدف المشروع 
المتوحديــن  حمايــة  إلــى 
والســيطرة علــى أنماطهم 
الســلوكية قبــل تعرضهم 
ألي خطر، ومنع حدوث حاالت 
االضطــراب والتوتر لديهم، 
التكيف  ومســاعدتهم على 
االجتماعي ومخالطة الناس، 
األهــل  وكذلــك مســاعدة 
فــي حماية أبنائهــم واتخاذ 
القرارات الصحيحة بشــكل 

سريع. 

 مدريد تحتضن مؤتمر سفراء فلسطين لدى أوروبا
مدريــد- الحيــاة الجديــدة- انطلــق أمس 
مؤتمر ســفراء دولة فلســطين لــدى اوروبا 
والمنظمات الدولية، في العاصمة االسبانية 
مدريد، بتنظيم وزارة الخارجية والمغتربين 
وبمشاركة وزير الخارجية والتعاون االسباني 
الفونسو ماريا كيثيدو وسفراء دولة فلسطين 
لــدى الــدول االوروبية والمنظمــات الدولية 
والصنــدوق القومــي الفلســطيني ودائرة 
شــؤون المفاوضات والوكالة الفلســطينية 

للتعاون الدولي.
وتطــرق الدكتــور ريــاض المالكــي وزيــر 
الخارجيــة والمغتربيــن في كلمتــه الى آخر 
التطــورات ومســتجدات الملف السياســي، 
ووضــع المشــاركين فــي صــورة الحــراك 
الدبلوماســي المكثــف الذي تقــوده الوزارة 
بتوجيهات من الرئيس محمود عباس لوضع 
حد لالحتالل وممارســاته على األرض، كما 
احاطهم بنتائج االجتماع العربي االخير على 
مســتوى وزراء الخارجيــة العرب والتحركات 

القادمة على مختلف المستويات.
واســتعرض المالكــي المقترحــات العملية 
الهادفة الى تكثيــف الجهود لتعزيز التعاون 
علــى مختلــف المســتويات بهــدف تطويــر 
االداء الدبلوماسي، وخاصةً ما يتعلق بوضع 
اليات لمواجهــة السياســات االحتاللية على 
المستويات السياسية والقانونية والتنموية. 
وأثنى وزير الخارجية االسباني على السياسة 
التي تتبعها القيادة الفلســطينية في سبيل 
تحقيق مطالبها المشروعة، وأكد على وجود 
القضية الفلسطينية ضمن أولويات السياسة 
الخارجيــة االســبانية ووقوفهــا الدائم الى 
جانب مطالب فلســطين فــي كافة المحافل 
الدوليــة مجــدداً التأكيد على تمســك بالده 

بحل الدولتين. 
كما قدم د. رمزي خوري مدير عام الصندوق 
القومي الفلســطيني مداخلتــه بخصوص 
القومــي  المتعلقــة بالصنــدوق  االوضــاع 
ومؤسســات منظمة التحرير والمســتجدات 
الخاصة بالشــق المالي واإلداري والمخاطر 
المؤسســات  هــذه  لهــا  تتعــرض  التــي 
الفلســطينية جراء السياســات االسرائيلية 
التي تستهدف الكل الفلسطيني ومستقبل 

الدولة الفلسطينية. 
وقدم الســفراء مداخالتهــم الهادفة لتعزيز 
مســتوى االداء الدبلوماسي بشقيه الثنائي 
والمتعــدد، كما قدمــوا توصياتهم لمواجهة 
التحديات القائمة، مشددين على االستغالل 
البناء للفرص المتاحة بما يقود الى تحقيق 
المنافع والمكاسب في المجاالت الدبلوماسية 

والسياسية والتنموية .
كمــا تضمن المؤتمر جلســة عمــل مطولة 
حول عمل المنظمات الدولية واإلقليمية حيث 
اســتعرض خاللهــا االنجازات التــي حققتها 
فلســطين علــى الصعيد المتعــدد األطراف 
كما وقفت على اهم التحديات واليات العمل 

والتوصيات. 
وقدم ممثلو دائرة شؤون المفاوضات عرضاً 
تفصيليا حول الواقع االحتاللي على االرض 
وخاصــةً ما يتعلق باإلجراءات االســتعمارية 

والتوسع االستيطاني المتسارع. 
وســيتم خــالل المؤتمر نقــاش العالقة مع 
الجاليات الفلســطينية والشؤون القنصلية، 
وكذلك جلســات حول العالقات االقتصادية 
والتعــاون فــي مجــال القطــاع الســياحي 
بمشــاركة وزراء االقتصــاد والســياحة في 

دولة فلسطين.  

 سفيرنا في الخرطوم يعقد ندوة سياسية بعنوان «القدس تنادي»
الخرطــوم- وفا- عقد ســفير فلســطين لــدى جمهورية 
السودان الشقيق ســمير عبد الجبار امس ندوة سياسية 
بعنوان «القدس تنادي»، في إطار الفعاليات التي تنظمها 
سفارتنا في الخرطوم نصرة للقدس الشريف والمسجد 

األقصى المبارك.
وتناول الســفير خالل النــدوة التي نظمــت بالتعاون مع 
قيــادات قطــاع العالقــات الخارجيــة فــي حــزب المؤتمر 

الوطني «الحزب الحاكم»، آخر المســتجدات على الساحة 
الفلسطينية، واالنتصار الذي حققته القيادة الفلسطينية 
في األقصى الشريف، بالتفاف أبناء شعبنا حول زعيمهم 
الرئيس محمود عباس، الذي قاد بحكمته السياسية هذه 

المعركة وصنع هذا النصر لشعبنا.
وشــددت قيــادات العالقــات الخارجية في حــزب المؤتمر 
الوطني، على موقف الســودان الشــقيق الثابت والقوي 
والداعم للشــعب الفلســطيني وقيادته الرشيدة، مؤكدة 
ضــرورة تعزيــز أواصــر اإلخــاء والتعاون بين الشــعبين 
الشــقيقين وقيادتهم في كل المجاالت، وواعدة بتسخير 
كافــة إمكانيات الحزب وعالقاتــه الدولية من اجل نصرة 

األقصى وفلسطين.


