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دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
كاتب عدل رام الله

التاريخ: 2017/10/2

إعالن تبليغ بالنشر
المخطر إليه: شركة تارجت لتأجير السيارات

المفوض عنها سناء صالح الدين صافي ابراهيم

العنوان: رام الله ـ البالوع ـ شركة تارجت لتأجير السيارات..
تنفيذًا لقرار س���عادة رئيس محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 2017/9/26 القاضي بتبليغكم 
نسخة عن االخطار العدلي رقم 2017/9226 عدل رام الله وذلك بواسطة النشر في إحدى الصحف 

المحلية الصادرة في الوطن.
وهذا نصه.

مع االحترام
كاتب عدل رام الله
عامر الناطور

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة

المحكمة الشرعية في رام الله والبيرة
مذكرة تبليغ

صادرة عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية
إلى السيدة: والء مصلحي سيد مصلحي من جمهورية مصر العربية.

أعلم���ك بأن زوج���ك محمود نجيب عب���د البصير محمد يرغ���ب الزواج من إح���دى الفتيات 
المسلمات، وعليه تم تبليغك ذلك حسب األصول.

تحريرًا في 1439/1/6ه� وفق 2017/9/26م
قاضي رام الله والبيرة الشرعي

دولة فلسطين
سلطة األراضي

رقم المعاملة 2017/6977
التاريخ: 2017/10/3

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعل���ن الطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة س���هيل مصطفى محمد مرعي من بلدة 
كفردان بصفته الوكيل بموج���ب الوكالة العامة رقم 7730/2008/383 الصادرة عن عدل 
جنين بتاريخ 2008/8/27 بموجب الوكالة العامة رقم 7205/2005/394 الصادرة عن عدل 

جنين بتاريخ 2009/8/17
وذل���ك لتقديم معاملة بيع رق���م 6977/ج/2017 على قطعة األرض رقم 3 من الحوض 20 

كفردان.
فم���ن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عش���رة 

أيام من تاريخ النشر واال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة        اسم الموكل )المالك(

سهيل مصطفى محمد مرعي           زهير مصطفى محمد مرعي
وداد حافظ أمين مرعي

              ابراهيم + برهان + نعمان/ أبناء يوسف محمد مرعي
عدد الحصص المباعة: كاماًل

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2017/10/1
الرقم: 2017/5306

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم 2017/5306

إلى المحكوم عليه/ اس���عد محمد احمد ابو اس���عد/ رام الله اإلرس���ال بجانب المسجد القديم قيد 
اإلنشاء/ مجهول محل اإلقامة حاليًا.

نعلمك أن المحكوم له: محمد عبد الرحيم ذيب سعسع/ وكيله المحامي مازن عابد.
قد حضر/ت إلى دائرتنا وطرح/ت لتنفيذ شيك بقيمة 5000 شيكل، باإلضافة إلى مبلغ 60 شيكل 
بدل رس���وم تنفيذ حالة ومس���تحقة األداء إضافة إلى الرسوم والمصاريف، لذا يتوجب عليك أنت 
و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أس���بوعين من نش���ر هذا اإلعالن وبعكس ذلك سيتم 
السير بإجراء التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون.

مع االحترام
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ دورا

رقم التنفيذ: 2014/3741
التاريخ: 2017/9/26

تبليغ ورقة إخطار تنفيذي صادرة عن دائرة تنفيذ دورا في القضية 
التنفيذية رقم 2014/3741 بواسطة النشر

إل���ى المحكوم عليه: محم���ود ابراهيم عبد الرحمن كباجة من دورا � س���نجر � وحاليًا مجهول محل 
اإلقامة.

أعلمك أن المحكوم له: ش���ركة البنك العربي المس���اهمة العامة من رام الله قد قام بطرح كمبيالة 
عدد 1 بم���ا قيمته 2260 دوالر أمريكي وهو جزء من المبلغ الكل���ي البالغ 2895,80 دوالر أمريكي 
مس���تحقة األداء بتاريخ 2010/5/8 في القضية التنفيذية رقم 2014/3741 مع الرس���وم البالغة 

102 شيكل.
لذا يتوجب عليك وفي غضون أسبوعين من تاريخ نشر هذا اإلخطار الحضور إلى دائرة تنفيذ دورا 
أو إرسال من ينوب عنك ودفع المبلغ المذكور و/أو االطالع على القضية، وبعكس ذلك سوف تتخذ 

بحقك اإلجراءات الالزمة قانونًا والسير بحقك حضوريًا.
مأمور تنفيذ محكمة صلح دورا
عنه/ حنان عمرو

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2017/6993
التاريخ: 2017/10/3

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم بأنه تقدم إلى دائ���رة األراضي مكتب جنين الس���يدة نبيلة أحمد محمود 
نواصرة وذل���ك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدوري���ة رقم 435/2017/9358 تاريخ 

2017/9/20
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على القطعة 12 حوض رقم 20073 من أراضي جنين.
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 الوكيل اسم الموكل )المالك(  
نبيلة أحمد محمود نواصرة سامر احمد محمود دوالني  

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2017/9/25
الرقم: 2017/3987

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم  2017/3987

إلى المحكوم عليه/ محمد سعيد حسن درس/ رام الله أبو قش محالت درس/ مجهول محل اإلقامة 
حاليًا.

نعلمك أن المحكوم له: اش���رف عبد محمد لهالبه/ الخليل الش���يوخ وس���ط البلد/ وكيله المحامي 
جهاد جرادات.

قد حضر/ت إلى دائرتنا وطرح/ت لتنفيذ شيك بقيمة 6728 دوالر أمريكي، باإلضافة إلى مبلغ 254 
شيكل بدل رسوم تنفيذ حالة ومستحقة األداء إضافة إلى الرسوم والمصاريف، لذا يتوجب عليك 
أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أسبوعين من نشر هذا اإلعالن وبعكس ذلك سيتم 
السير بإجراء التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون.

مع االحترام
مأمور التنفيذ
إياد مشهور

دولة فلسطين 
السلطة القضائية

دائرة تنفيذ بيت لحم
رقم التنفيذ: 2015/3496
التاريخ: 2017/9/25

تبليغ ورقة إخبار صادرة عن دائرة تنفيذ محكمة بداية بيت لحم
 في القضية التنفيذية رقم 2015/3496 بواسطة النشر

إلى المحكوم عليه: خضر محمد موسى بشير بيت جاال شارع السهل ومجهول مكان اإلقامة حاليًا.
أعلمك بأن المحكوم له: شركة البنك العربي فرع الخضر قد طرح للتنفيذ بواسطة وكيلته المحامية 
فاتن الشيخ كمبيالة مستحقة األداء بقيمة 1200 دوالر أمريكي والرسوم البالغة 58 شيكل وموقع 

من قبلك حسب األصول.
س���جلت في القضية التنفيذية رقم 2015/3496 بتاري���خ 2015/12/27  لذا يتوجب عليك وفي 
غضون أس���بوعين من تاريخ نش���ر هذا اإلخطار الحضور إلى دائرة تنفيذ بي���ت لحم ودفع المبلغ 
المذك���ور و/أو االطالع على القضية، وبعكس ذلك س���وف تتخذ بحقك اإلج���راءات الالزمة قانونًا 

والسير بحقك حضوريًا.
مأمور تنفيذ محكمة بداية بيت لحم
معتصم عمرو

دولة فلسطين
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ دورا

رقم التنفيذ: 2017/1691
التاريخ: 2017/9/26

تبليغ ورقة إخطار تنفيذي صادرة عن دائرة تنفيذ دورا في القضية 
التنفيذية رقم 2017/1691 بواسطة النشر

إل���ى المحكوم عليه: أمين محمد محم���ود العطاونة من الخليل � بيت كاحل � مجهول محل اإلقامة 
حاليًا.

أعلمك أن المحكوم له: مصعب رزق سالم أبو زنيد من دورا قد قام بطرح شيك عدد 1 للتنفيذ قيمة 
الشيك 3500 شيكل مستحق األداء بتاريخ 2017/1/30 ومسحوب على البنك العربي فرع الخليل 

في القضية التنفيذية رقم 2017/1691 مع الرسوم البالغة 46 شيكل.
لذا يتوجب عليك وفي غضون أسبوعين من تاريخ نشر هذا اإلخطار الحضور إلى دائرة تنفيذ دورا 
أو إرسال من ينوب عنك ودفع المبلغ المذكور و/أو االطالع على القضية، وبعكس ذلك سوف تتخذ 

بحقك اإلجراءات الالزمة قانونًا والسير بحقك حضوريًا.
مأمور تنفيذ محكمة صلح دورا
عنه/ حنان عمرو

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: 2017/1343  مدني
التاريخ: 2017/10/1

مذكرة دعوى مدعى عليهم بالنشر
صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم  2017/1343  
إلى المدعى عليهم: 1. عزيزة عيس���ى عبد الحميد محمد 2. خلود عيسى عبد الحميد محمد 3. عبد 

الحميد عيسى عبد الحميد محمد 4. عيسى عبد الحكيم عيسى محمد � مجهولين محل اإلقامة.
يقتضى حضوركم إلى محكمة صلح رام الله يوم 2017/11/7 الس���اعة التاسعة صباحًا للنظر في 
الدع���وى المدنية رقم 2017/1343  التي أقامها عليك���م المدعي علي عبد الله علي فراج/ رام الله 
بواس���طة وكيله المحامي فضل نجارة/ رام الله بدعوى موضوعها قس���مة وإزالة ش���يوع، وجاء في 

اسباب الئحة الدعوى ما يلي:
1. المدعي والمدعى عليهم ش���ركاء في قطع���ة األرض رقم 146 ضمن الحوض رقم 2 العقبة من 

أراضي يبرود والتابعة لمحافظة رام الله.
2. إن بقاء حالة الش���راكة تلحق ضررًا بالمدعي، وقد طلب المدعي من المدعى عليهم العمل على 

إنهاء حالة الشيوع إاّل أنهم رفضوا ذلك دون وجه حق.
3. إن العقار الموصوف في البند األول غير قابل للقسمة رضائّيًا.
ويمكنكم الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى.

ويتوجب عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عشر يومًا من تاريخ تبليغكم بالنشر بإحدى 
الصح���ف المحلية عماًل بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 

.2001
وإذا لم تحضروا أو ترسلوا وكياًل عنكم سوف يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون.

هيام الشيخ قاسم
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح نابلس
الرقم: 2017/733
التاريخ: 2017/9/11

مذكرة دعوى
صادرة عن محكمة صلح نابلس بالقضية الحقوقية رقم 2017/733

إلى المدعى عليه عالء غسان صبحي أحمد من نابلس ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
يقتضى حض���ورك إلى محكمة صلح نابلس يوم 2017/11/12 الس���اعة التاس���عة صباحًا للنظر 
بالدعوى الحقوقي���ة المرقومة أعاله والتي أقامتها عليك ش���ركة موبايل الوطنية الفلس���طينية 
لالتصاالت م.ع.م بواس���طة وكيلها المحامي محمد س���قف الحيط وموضوعها مطالبة مالية بمبلغ 
1280,03 ش���يكل. ويمكن���ك الحضور إلى قل���م المحكمة واالطالع على تفاصي���ل الدعوى وعماًل 
بالم���ادة 62 من قانون أصول المحاكم���ات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 فإنه يقتضى 
عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عشر يومًا من تاريخ تبليغكم النشر وإذا لم تحضروا أو 

ترسلوا وكياًل عنكم تجري محاكمتكم حضوريًا.
رئيس قلم محكمة صلح نابلس

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة

محكمة رام الله والبيرة الشرعية

مذكرة تبليغ طالق بائن بينونة صغرى قبل الدخول أو الخلوة
صادرة عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية

إلى المدعوة: أماني سعيد سليمان النحال من سكان الواليات المتحدة األميركية.
أبلغك أن زوجك غير الداخل وال المختلي بك بصحيح العقد الشرعي فراس خالد سليمان 
نح���ال من البيرة، قد أوقع عليك لدى محكمة رام الله والبيرة الش���رعية طلقة أولى بائنة 
بينونة صغرى قبل الدخول أو الخلوة الشرعية بتاريخ 2017/10/3م بموجب حجة الطالق 
رق���م 452/39/487 وأن ال عدة علي���ك لعدم الدخول أو الخلوة الش���رعية بينكما وأنك ال 
تحلي���ن ل���ه ااّل بعقد ومهر جديدين ما لم تكوني مس���بوقة من���ه بطلقتين وعليه جرى 

تبليغك ذلك حسب األصول.
تحريرًا في 13/محرم/1439ه� وفق 2017/10/3م.

قاضي رام الله والبيرة الشرعية

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة ـ المحاكم الشرعية

المحكمة الشرعية ـ يطا
الرقم: 6/1
التاريخ: 2017/10/3

مذكرة إعالن بيع حصص قاصرين في سيارة بالمزاد العلني
صادرة عن محكمة يطا الشرعية

بناء على الطلب المقدم إلينا من نعيمة منسي سالمة أبو طبيخ من يطا وسكانها بصفتها 
الوصي الش���رعي على أبنائها القاصرين حسن وغادة وإبراهيم وحيا وزهرة بموجب حجة 
الوصاية رقم 39/96/38 تاريخ 2017/3/12م الصادرة عن هذه المحكمة والذي تطلب فيه 
اإلذن له���ا ببيع حصص القاصرين المذكورين في الس���يارة من نوع فولكس���واجن والتي 
تحم���ل الرقم 9756396 رقم المح���رك CAY-Y5154 ذات اللون الفض���ي من نوع مركبة 
خصوصية مزدوجة االستعمال والتي تخص القاصرين حسن وغادة وإبراهيم وحيا وزهرة 
منها مائة وتسعة عشر سهمًا من أصل المسألة اإلرثية الشرعية البالغة مائتان وأربعون 
س���همًا بموجب حجة حصر اإلرث رق���م 19/143/33 تاريخ 2017/3/12م الصادرة عن هذه 
المحكم���ة فقد تقرر تعيين ي���وم االثنين الموافق 2017/10/23 الس���اعة الواحدة ظهرًا 
موعدًا لبيع السيارة المذكورة عن طريق المزاد العلني الذي سيعقد في ساحة محكمة يطا 
الشرعية فعلى من يرغب بالشراء التواجد في المكان والزمان المحددين أعاله علمًا بأن هذا 
البيع موقوف النفاذ على موافقة سماحة قاضي القضاة المكرم حسب األصول تحريرًا في 

13/محرم/1439ه� الموافق 2017/10/3م.
قاضي يطا الشرعي

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية
المحكمة الشرعية في الخليل الغربية

التاريخ: 1439/1/13هـ
وفق: 2017/10/3م

إعالن صادر عن محكمة الخليل الشرعية الغربية
الموضوع: بيع حصص قاصرة في قطعة أرض

بناء على االس���تدعاء المقدم إلينا من وكيل الوصي تامر عب���د الرحمن كامل غرايبة بصفته 
وكيال عن نوال عبد الله سالم البداوي من األردن وسكانها بصفتها وصيًا شرعيًا على ابنتها 
ميسون بموجب حجة الوصاية الصادرة عن محكمة الرصيفة الشرعية بتاريخ 2012/10/10م 
وتحمل رقم 144/134/32 وذلك بموجب وكالة خاصة صادرة عن س���فارة دولة فلسطين في 
المملكة األردنية الهاش���مية بتاريخ 2017/8/30م سجل 1790 صفحة 2017/22 بصفتها 
أحد ورثة المرحوم محمد س���الم حسين االسطه من أهالي ترقوميا بموجب حجة حصر اإلرث 
الشرعية الصادرة عن محكمة الرصيفة الشرعية بتاريخ 2012/10/1م رقم 563/90/93 قررت 
محكمة الخليل الشرعية الغربية تحديد يوم األربعاء الموافق 2017/10/18م الساعة الثانية 
عش���رة ظهرًا موعدًا لبيع حصص القاصرة ميسون محمد سالم حسين االسطة في قطعتي 
أرض قطع���ة األرض األولى موضوع اإلذن تقع في ترقوميا موقع البلد رقم 91 ضمن الحوض 
رقم 22 والبالغ مس���احتها ألف وأربعمائة ومتر واحد مربع حس���ب مخطط المساحة المنظم 
من قبل المساح المرخص أش���رف عطا الله فطافطة وعليها بناء قائم قديم تالف جدًا تبلغ 
مس���احته التقريبية خمس���ين مترا مربعا وحدودها من الش���مال محمد عبد السالم جعافرة 
ومن الجنوب يونس محمد يونس أبو حلتم ومن الش���رق محمد اسماعيل محمد طنينة ومن 
الغرب محمد حس���ن يوسف ابو دبوس. وقطعة األرض الثانية والتي تقع ضمن أراضي بلدة 
ترقومي���ا موق���ع واد عابد رقم 63 ضمن الحوض رقم 18 والبالغ مس���احتها اربعمائة وأربعة 
وسبعون مترًا مربعًا حس���ب مخطط المساحة المنظم من قبل المساح المرخص أشرف عطا 
الله فطافطة وحدودها من الشمال جمال محمد محمود قباجة، ومن الجنوب شارع عام معبد 

ومن الشرق شارع عام معبد ومن الغرب بسام أحمد حسن ذباينة.
وال���ذي يطلب فيه االذن له ببيع حصص القاصرة ميس���ون المذكورة فق���د تقرر بيع العقار 

المذكور عن طريق المزاد العلني وذلك في موقع العقار المذكور.
فمن يرغ���ب في ش���راء قطعت���ي األرض المذكورتين علي���ه التواجد في الزم���ان والمكان 

المذكورين أعاله حسب األصول.
قاضي محكمة الخليل الشرعية الغربية

أسمهان يوسف يعقوب الوحيدي

إعالن عطاءات
تدعو الجامعة العربية االمريكية الشركات المختصة الى المشاركة في أي من العطاءات المذكورة أدناه:

موضوع العطاءرقم العطاء
ثمن النسخة

)تدفع في البنك(
موعد الطرح

لتقديم  النهائ���ي  الموع���د 
عروض األسعار

كفالة دخول العطاء
الساعةالتاريخ

2002017/10/42017/10/1814:00 شيكلتوفير أحبار05/2017,18
%5 من قيمة الع���رض المقدم 

صالحة لمدة 3 شهور

2002017/10/42017/10/1814:00 شيكلتوفير قرطاسية04/2017,18
5 % من قيم���ة العرض المقدم 

صالحة لمدة 3 شهور

03/2017,18
أجه���زة  توفي���ر 
وم���واد  وأدوات 

مخبرية
2002017/10/42017/10/1814:00 شيكل

5 % من قيم���ة العرض المقدم 
صالحة لمدة 3 شهور

على الراغبين باالشتراك في أي من العطاءات المذكورة اعاله مراجعة دائرة اللوازم والمشتريات في الجامعة-مبنى 
مركز اللغات للحصول على نسخة من العطاء المعني مع مراعاة الشروط التالية:

الجامعة غير ملزمة بقبول أقل األسعار ودون ابداء األسباب.. 1
إرفاق عرض فّني ومالي وسيتم دراسة العروض فًنيًا وماليًا الختيار العرض المناسب.. 2
رسوم اإلعالن من يرسو عليه العطاء.. 3

لمزيد من االستفسار باإلمكان التواصل مع دائرة اللوازم والمشتريات على هاتف رقم042418888 –تحويلة 1486.

إعالن صادر عن مراقب الشركات

يعلن مراقب الش���ركات بأن ش���ركة س���فن برذرز لتأجير الس���يارات 

المس���اهمة الخصوصية والمسجلة في وزارة االقتصاد الوطني � دائرة 

الشركات تحت رقم 562509331، قد تقدمت لدينا بطلب لتغير اسم 

الش���ركة من شركة سفن برذرز لتأجير الس���يارات إلى شركة القنيري 

لتأجير الس���يارات، فمن له أي اعتراض على ذل���ك التقدم بطلب إلى 

مراقب الشركات خالل شهر من تاريخ اإلعالن

وزارة االقتصاد الوطني

مراقب الشركات

الخليل: ورشة في "القدس المفتوحة" توصي 
بإيجاد نظام اجتماعي لحماية حقوق المسنين

الخليل - "األيام": أوصى مشـــاركون في ورشة نظمتها، أمس، 
كليـــة التنميـــة االجتماعيـــة واألســـرية بفرع جامعـــة القدس 
المفتوحة في الخليل، بالتعاون مع المركز الفلسطيني لالتصال 
والسياســـات التنموية، بعنـــوان "حقوق المســـنين بين الواقع 
والمأمـــول"، بحـــث المؤسســـات ذات العالقة علـــى إيجاد نظام 

اجتماعي لحماية حقوق المسنين في المجتمع الفلسطيني.
كما أوصوا بخلق بيئة داعمة توفر الدعم االجتماعي والنفسي 
للمســـنين داخل المجتمع الفلسطيني، وتوفير المراكز الصحية 
واالجتماعيـــة والثقافيـــة والترفيهية تعنى بهـــذه الفئة من 
المجتمع الفلســـطيني، والمســـاهمة والتعاون مع الجهات ذات 
العالقـــة لتطويـــر القوانين والتشـــريعات التـــي تحفظ حقوق 

المسنين داخل المجتمع الفلسطيني.
ودعوا لتفعيل دور المؤسســـات مهنيًا وتنمويًا باتجاه تقديم 
أفضل الخدمـــات، وتوفير برامج التأهيل للمســـنين واالهتمام 
باألســـر وتكثيف وعيها بدعم المســـنين ورعايتهـــم، وتنفيذ 
حمالت توعية لحقوق المســـنين في المجتمع الفلســـطيني من 
خالل طلبـــة الجامعات الفلســـطينية، وتحديـــدًا طلبة تخصص 

الخدمة االجتماعية في جامعة القدس المفتوحة. 
وتأتي هذه الورشـــة، بحســـب بيان صدر عـــن الجامعة، امس، 
بمناســـبة اليوم العالمي للمســـنين، وهدفهـــا توعية األجيال 
الشـــابة بحقوق المســـنين فـــي المجتمع ورفـــع التوصيات إلى 

الجهات المسؤولة ذات العالقة.
وحضر الورشـــة عبد القـــادر الدراويش القائـــم بأعمال مدير 
فرع الخليل، والمســـاعد األكاديمي ماجد أبو ريان، وأعضاء هيئة 
التدريس مراد الجندي، ود. يوســـف أبو هاشـــم من فرع الخليل، 
وجميل الدرباشي مدير المركز الفلسطيني لالتصال والسياسات 
التنموية، وعدد من ممثلي المؤسســـات الرســـمية واألهلية من 
بينهـــا وزارة التنمية االجتماعية في مدينـــة يطا ممثلة بحاتم 

أبو سيف، ود. بســـام الطروة ممثل عن مؤسسة الرابطة العربية 
لـــآداب والثقافة، ود. إدريس جرادات ممثاًل عن مديرية التربية 
والتعليم شمال الخليل، وأعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية، 

وطلبة كلية التنمية االجتماعية واألسرية في الجامعة.
في بداية الورشة، أكد الدراويش أن هذا اليوم يشكل يوم وفاء 
لمن عملوا وربوا وتعبوا وكدوا من أجل مستقبل أفضل ألبنائهم، 
مذكـــرًا بأن واجبنا يتمثل في إكرامهـــم واحترامهم وتقديرهم 
من خالل إيجاد منظومة اجتماعية واقتصادية وإنسانية تضمن 

لهم عيشًا كريمًا.
ودعا الجندي إلى زيادة االهتمام بهذه الشريحة من المجتمع 

بصفتها النواة األساسية.
وألقى كلمة كبار السن د. الطروة بين فيها أن التعامل مع كبار 
الســـن يســـتلزم مراعاة العديد من األمور وذلك لما يعاني كبير 

السن من أمراض وغيرها من أمراض الشيخوخة.
وقدم الدرباشـــي، ورقة علمية تحدث فيها عن دور المؤسسة 
الدولية لرعاية حقوق كبار الســـن على مستوى العالم وفلسطين 
خاصـــة، وأكد ضرورة إقـــرار قوانين وسياســـات عالمية ومحلية 

لصالح الحقوق االقتصادية واالجتماعية والصحية.
وتحدث أبو سيف، عن دور وزارة التنمية االجتماعية في رعاية 
المســـنين، وبين الواقع الذي يعيشه المسنون والتحديات التي 

يعانون منها في المجتمع الفلسطيني.
بـــدروه، ركز د. أبو هاشـــم، فـــي ورقته، على واقع المســـنين 
في فلســـطين والظروف التي يعيشـــونها ما قبل قيام السلطة 
الوطنية وما بعدهـــا، وحجم الخدمات المقدمـــة لهم، واهتمام 

المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بهذه الفئة.
كمـــا تطرق إلى أهمية وجود البرامج والخطط لمواجهة التزايد 
في أعداد المســـنين في فلسطين، وضرورة االهتمام بقضاياهم 

كجزء من السياسة العامة للرعاية االجتماعية.

"خضوري" تنشر بحثًا علميًا حول ابتكار 
طريقة تصنيع بلورات أكسيد الزنك 

طولكرم - "األيام": نشر الباحث والمحاضر في جامعة فلسطين التقنية 
خضوري- قســــم الفيزياء د. اســــحق موســــى بحثا علميا في مجلة عالمية 
محكمة حــــول ابتكار طريقة جديــــدة في تصنيع بلورات أكســــيد الزنك 

متناهية الصغر بأحجام وأطوال مختلفة، كأحد علوم النانو تكنولوجي.
وبين د. موسى في بيان صحافي صدر عن الجامعة، امس، أن بحثه الذي 
تــــم تنفيذه بالتعاون مع جامعة األمــــارات العربية المتحدة تمحور حول 
ابتكار طريقة جديدة في تصنيع بلورات أكســــيد الزنك متناهية الصغر 
ارتكز على دراســــة خصائص البلورات البصريــــة كاالمتصاص واالنبعاث 

الضوئي. 
وأوضح ان ابتكاره اظهر تغير شــــدة االنبعــــاث الضوئي أللوان الطيف 
الكهرومغناطيســــي، من اللون األزرق إلى اللون األخضر، تبعا لتغير حجم 
وطــــول البلورات والتي لها إمكانية التطبيــــق في عدد من المجاالت منها 
الصمامات الثنائية الليزرية والباعثة للضوء - والخاليا، وكمجسات الغاز.

واعتبــــر د. موســــى أن أكســــيد الزنك متناهيــــة الصغر مــــن العناصر 
التصنيعية ذات التكلفة القليلة مقارنة مع المواد األخرى، كما يستخدم 
أكســــيد الزنــــك فــــي صناعة كريمــــات لحمايــــة الجلد من االشــــعة فوق 
البنفسجية حيث يملك خاصية قوة االمتصاص لهذه األشعة، ويستخدم 

أيضا بإضافته إلى االسمنت واإلطارات المطاطية لزيادة صالبتها.

"تنفيذي الخليل" يبحث ملفات 
خاصة بالشأن المحلي للمحافظة

الخليل - "األيام": ناقش االجتماع الـــدوري لمجلس تنفيذي محافظة 
الخليل والمكون من مدراء الهيئات والمؤسســـات الحكومية، عددًا من 

الملفات والقضايا الهامة المتصلة بالشأن المحلي للمحافظة.

واســـتعرض المحافـــظ كامـــل 
حميـــد الوضـــع العـــام خصوصا 
فيما يتعلق بانتهاكات االحتالل 

ومستوطنيه.
أن"المحافظة  حميـــد  واضـــاف 
تتعـــرض لضغـــوط كبيـــرة مـــن 
االحتـــالل االســـرائيلي ونتيجـــة 
شعور االحتالل بفقدان السيطرة 
بفعل االنجازات الكبيرة للســـلطة 
قام االحتالل باتخـــاذ العديد من 
االجـــراءات منهـــا انشـــاء بلدية 
مكتـــب  وإغـــالق  للمســـتوطنين 
المحافظ فـــي المنطقه الجنوبية 

وتقويض حركة رجال االمن".
وعبر حميد عن شـــكره للجهود 
المديريـــات  فـــي  المميـــزة 
واالنجـــازات التـــي تحققها على 

االرض في كافة ارجاء المحافظة.
أكد المجلـــس في بيان صحافي 
صدر عنه عقـــب االجتماع، امس، 
القديمـــة هـــي على  البلـــدة  ان 
رأس ســـلم االولويات وهي عنوان 
المعركـــة والصراع مـــع االحتالل 
االســـرائيلي وان الواجب الوطني 
يتطلـــب تقديـــم وتوفيـــر كافة 
المنطقة  لخدمة هذه  االمكانيات 
كافة  علـــى  والحيويـــة  الهامـــة 

المستويات.

إحياء يوم المسن باحتفال في بيت المسنين بالبيرة 
البيـــرة - "األيـــام": أحيت مفوضية التوجيه السياســـي 
والوطنـــي لمحافظـــة رام الله والبيرة، امس، يوم المســـن 
العالمي الذي يصادف األول من شـــهر تشرين الثاني من 
كل عام، باحتفال نظمته في بيت المسنين التابع لجمعية 

االتحاد النسائي العربي – البيرة.
وحضر الحفل رئيس بلدية البيرة عزام اسماعيل، ووكيل 
وزارة المرأة بسام الخطيب، ومدير التربية والتعليم باسم 
عريقات، ومدير التنمية االجتماعية اياد الديك، والعقيد 
رياض حامد منسق لجنة العالقات العامة لألجهزة األمنية، 
والرائد محمد برادعية المفوض السياســـي للشرطة، ووفد 

من قيادة األمن الوطني، ووفد من مديرية األوقاف.
وأكد المفوض السياســـي والوطني لمحافظـــة رام الله 
والبيرة ناصر نمر عياد في كلمة القاها في االحتفال حرص 
التوجيه السياســـي على االهتمام بكافة شرائح المجتمع 
الفلسطيني، وفي المقدمة منها شريحة المسنين، الذين 
هم االباء واالجداد وهم الجذر الطيب الذي يحتاجنا اليوم 

لاللتفاف حوله ومســـاعدته وزرع االبتسامة على وجوه من 
حملوا أمانة الماضي لنوفر لهم سعادة المستقبل.

وأكد اســـماعيل على وقوف البلديـــة الى جانب جمعية 
االتحـــاد النســـائي العربي لتمكينها من االســـتمرار في 
رسالتها السامية في خدمة شريحة فلسطينية نحترمها 
ونعتـــز بها، وســـتعمل البلديـــة في اطـــار برامجها على 
التواصـــل مـــع الجمعية لمســـاندتها فـــي احتياجاتها 

الالزمة.
وكانت رئيسة الجمعية منتهى جرار ألقت كلمة ترحيبة، 
دعت فيها الى ضـــرورة االهتمام العام بهذه الشـــريحة 
الهامة على مدار الســـنة وفاء لها وانطالقًا من قيمنا التي 
تحثنا على رعاية المســـنين وكفالتهم واالهتمام بشؤون 

حياتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم.
وتخلل االحتفال تقديم الهدايا للمســـنين، وتســـليم 
الجمعية مساعدات عينية، وتوزيع الورود على المشرفات 

في الجمعية.

جانب من الحفل.


