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   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

3/17 د
دائرة تنفيذ جنين

اعالن
الى  علي حســين علي أبو ندى / مخيم جنين وســط البلد صالون حالقة عصام  و أكثم رفيق صادق 

أبو عبيد / جنين شارع حيفا 
نعلمكم أنه بتاريخ  2018/3/14 قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2018/648 

والمكونة فيما بين 
المحكوم له/ م :  1 أشرف زهير أنيس عرقاوي / جنين . 

المحكوم عليه/م:1  علي حسين علي أبو ندى/ جنين .  2 أكثم رفيق صادق أبو عبيد / جنين .
إشعارك أنه يجب عليك أن تقوم في ظرف أسبوعين من تاريخ تبلغك بدفع مبلغ (950 شيكل)  و الرسوم 
قيمة شيك عدد 1، لصالح المنفذ  أشرف زهير أنيس عرقاوي من جنين ، لبيان ردك أو اعتراضك عليه، 

وبخالف ذلك ستضطر دائرة التنفيذ  لمباشرة اإلجراءات التنفيذية بحقك. 
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إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/2171

يعلــن إلطالع العمــوم أنه تقدم لهذه الدائرة عالم عرفات داود حبايبــة بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 437/2018/2720 الصادرة عن عدل  جنين بتاريخ 2018/3/14 وذلك لتقديم معاملة بيع 

رقم 2171/ج/2018 على القطعة رقم 9 من حوض رقم 5 من  أراضي الجلمة . 
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 : عالم عرفات داود حبايبة .

 اسم الموكل « المالك:  ناصر أحمد عبد الهادي أبو فرحة . 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/2177

يعلــن إلطــالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة لؤي أحمد حســين يحيى  بصفتــه وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 437/2018/1188 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/02/1 وذلك لتقديم معاملة بيع 

رقم 2177/ج/2018 على القطعة رقم 52 من حوض رقم 18 من أراضي برقين . 
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 : لؤي أحمد حسين يحيى 

 اسم الموكل « المالك:  .  

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/2166

يعلــن إلطــالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة أمير عبد اهللا فوزي عليات  بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 437/2018/1967 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/2/22 وذلك لتقديم معاملة بيع 

رقم 2166/ج/2018 على القطعة رقم 17 من حوض رقم 1 من أراضي أم التوت  . 
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 : أمير عبد اهللا فوزي عليات .

 اسم الموكل « المالك:  عاصم سعد علي زكارنة. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/2169

يعلن إلطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة عالم عرفات داود حبايبة بصفته وكيال بموجب الوكالة الدورية 
رقــم 437/2018/2720 الصادرة عن عدل جنين بتاريــخ 2018/3/14 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 
2169/ج/2018 على القطعة رقم 15 من حوض رقم 4 وقطعة 23 من حوض 4 من  أراضي برقين  . 
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 : عالم عرفات داود حبايبة .

 اسم الموكل « المالك:  ناصر أحمد عبد الهادي أبو فرحة . 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/2204

يعلن إلطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة يحيى ياسين عبد الرحمن ابن علي بصفته وكيال بموجب 
الوكالة الخاصة رقم ســجل 1837 صفحة 2017/15  الصادرة عن ســفارة فلسطين في عمان بتاريخ 
2017/12/12 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 2204/ج/2018 على القطعة رقم 119 من حوض رقم 

8 وقطعة 20 من حوض 2 وقطعة 52 من حوض 12 من أراضي صانور . 
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 : يحيى ياسين عبد الرحمن ابن علي.

 اسم الموكل « المالك:  غالب رجا عبد اهللا ابن علي. 
عدد الحصص المباعة: حسب الدورية. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/2205

يعلن إلطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة باسل نصري موسى أبو الرب بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 1409/2018/437 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/2/8 وذلك لتقديم معاملة بيع 
رقم 2205/ج/2018 على القطعة رقم 13  من حوض رقم 5 وقطعة 47 حوض 2 وقطعة 63 حوض 

6  من أراضي مسلية. 
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 : باسل نصري موسى أبو الرب.

 اسم الموكل « المالك:  ( صابر + محمد + أحمد + حورية / أبناء مصطفى عبد الرحمن أبو الرب). 
عدد الحصص المباعة: حسب الدورية. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/2202

يعلن إلطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة باسل نصري موسى أبو الرب بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 5193/2014/419 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2014/6/3 والدورية 437/2018/1807 
الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/2/19 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 2202/ج/2018 على القطعة 

رقم 3 من حوض رقم 6 من أراضي مسلية . 
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 : باسل نصري موسى أبو الرب.

 اسم الموكل « المالك:  مصطفى عبد الرحمن خليل أبو الرب،( صابر + أحمد + آمنة + حورية / أبناء 
مصطفى عبد الرحمن أبو الرب)، ( محمد + أحمد/ أبناء عبد الكريم أحمد أبو الرب). 

عدد الحصص المباعة: حسب الدوريات. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 
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إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/2217

يعلــن إلطــالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة جمال مســعود هويمل أبو ماضي  بصفته وكيال بموجب 
الوكالة الدورية رقم 437/2018/2408 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/3/5، و المعطوفه على 
الخاصــة رقــم  1602/2018/437 و الصــادرة عن عدل جنين بتاريــخ 2018/2/12، و المعطوفه على 
العامة  565/2016/426 و الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2016/1/17 و الخاصة رقم التصديق 5283 
و الصادرة عن ســفارة دولة فلســطين في قطر بتاريخ 2017/10/18 و الخاصة رقم 71 /2017/10 

الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في روما بتاريخ 2017/10/16 
وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 2217/ج/2018 على القطعة رقم 20 من حوض رقم 11  من  أراضي 

صير  . 
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 : جمال مسعود هويمل أبو ماضي  .

 اسم الموكل « المالك:  (ماهر + نادر + وائل + طارق + نهاد + سهاد أبناء أحمد حافظ الرشيد). 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/2198

يعلن إلطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة أحمد يونس إبراهيم سمودي  بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم  949793 /2017 الصادرة عن سفارة دولة فلسطين بالكويت بتاريخ 2017/9/26 وذلك 
لتقديــم معاملة بيع رقــم 2198/ج/2018 على القطعة رقم 171 من حوض رقم 5 وقطعة 121 من 

حوض 5 من  أراضي فحمة  . 
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 : أحمد يونس إبراهيم سمودي .

 اسم الموكل « المالك:  عبد اللطيف أحمد يوسف نواصرة  . 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/2207

يعلن إلطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة أحمد يونس إبراهيم سمودي  بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الخاصة رقم  2782/2018/437   الصادرة عن عدل جنين  بتاريخ 2018/3/15 

المعطوفه على الدورية الصادرة عن سفارة دولة فلسطين بالكويت 38و /2017 بتاريخ 2017/2/15 
و الدوريــة ســجل 1695 صفحــة 2017/69 الصــادرة عن ســفارة دولة فلســطين في عمــان بتاريخ 

  2017/1/29
 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 2207/ج/2018 على القطعة رقم 8 من حوض رقم 3 وقطعة 78 من 

حوض 2 من  أراضي فحمة  . 
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 : أحمد يونس إبراهيم سمودي .

 اسم الموكل « المالك:  نشوى محمد أحمد متولي + علي + توفيق + هاشم + وائل + لؤي + بهاء 
+ هاجر أبناء ماجد توفيق النواصرة   . 

دائرة تسجيل أراضي جنين 
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فقد هوية
اعلن أنا هاني خالد خضر أبو بكر من  يعبد / جنين  عن فقدان هويتي الشخصية  حاملة رقم 914440888 

أرجو ممن يجدها تسليمها إلى أقرب مركز شرطة و لكم جزيل الشكر .
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إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/2173

يعلــن إلطــالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة ناصر علــي محمود عباس بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم  12187/2015/425 الصادرة عن كاتب عدل جنين  بتاريخ 2015/12/14 

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 2173/ج/2018 على القطعة رقم 26 من حوض رقم 13 من  أراضي 
اليامون  . 

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 : ناصر علي محمود عباس  .
 اسم الموكل « المالك:  جميلة إبراهيم عبد القادر زايد. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/2184

يعلــن إلطــالع العمــوم أنه تقدم لهــذه الدائرة روان جمال حســن أبو خميس  بصفتــه وكيال بموجب 
الوكالة الدورية رقم  2018/4826 الصادرة عن عدل رام اهللا  بتاريخ 2018/3/14 ، و المعطوفه على 
العامــة  2013/10279 الصــادرة عن عدل رام اهللا بتاريخ 2013/6/20  وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 
2184/ج/2018 على القطعة رقم (46)+(126) من حوض رقم 16 من  أراضي   قباطية.  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 : روان جمال حسن أبو خميس  .

 اسم الموكل « المالك:  هالة محمد توفيق الحج حسن + خالد عبد الناصر محمد الحج حسن + نضال 
عبد الناصر محمد الحج حسن + بيسان عبد الناصر محمد الحج حسن. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 
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   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

3/17 د
محكمة صلح جنين

مذكرة دعوة صادرة عن محكمة صلح جنين في الدعوى 
الحقوقية رقم 2017/491 لتبليغ المدعى عليه بالنشر 

إلى المدعى عليه / ( علي حسين علي أبو ندى ) من مخيم جنين و مجهول محل اإلقامة حالياً ، يقتضي 
حضورك إلى هذه المحكمة يوم 2018/3/12 للنظر في الدعوى التي أقامها عليك الجهة المدعية              ( 
مؤيد أحمد بشير جرادات ) اليامون / جنين بواسطة وكيله المحامي: عالء زايد – جنين و التي موضوعها 
: المطالبة مبلغ ( 9000 ) شيقل ، و يمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واإلطالع على تفاصيل الدعوى 
وعمالً بأحكام المادة ( 62 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم ( 2 ) لسنة 2001 فإنه 
يقتضي عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمســة عشــر يوماً من تاريخ تبلغك بالنشر و إذا لم تحضر 

ولم ترسل وكيالً عنك تجري محاكمتك حضورياً . 

رئيس قلم الحقوق / محكمة صلح جنين / مصطفى أبو بكر   

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

3/17 د
محكمة بداية جنين

للنشر- إعالن بيع األموال غير المنقولة للمرة الثانية 
بموجب القضية التنفيذية رقم 2015/3748 صادرة عن 

دائرة تنفيذ جنين
بناء على قرار سعادة قاضي تنفيذ جنين و الصادر في القضية التنفيذية المرقومة أعاله و المتكونة 
فيمــا بيــن : فــواز محمد محمود إبراهيم / كفر راعي وكيله المحامــي محمد خيري و المنفذ ضدهم : 
/-1 فتحية علي حســين المرشــد -2 وليد عبد الفتاح مصطفى سالمة -3 محمد عبد الفتاح مصطفى 
ســالمة -4 مزين إبراهيم شــيخ إبراهيم -5 عبد الفتاح جميل عبد الفتاح سالمة -6 محمد جميل عبد 
الفتاح ســالمة -7 بشــرى جميل عبد الفتاح ســالمة -8 جنان جميل عبد الفتاح ســالمة -9 جمال عبد 
الفتاح مصطفى سالمة -10 معين عبد الفتاح مصطفى سالمة  -11 نبيل عبد الفتاح مصطفى سالمة 
-12 طارق عبد الفتاح مصطفى سالمة -13 هداية عبد الفتاح مصطفى سالمة -14عايدة عبد الفتاح 
مصطفى ســالمة -15 خيرية عبد الفتاح مصطفى ســالمة -16 جماالت عبد الفتاح مصطفى سالمة 
-17محمد عارف محمد شــيخ إبراهيم -18 حســام عارف محمد الشيخ إبراهيم -19 حنان عارف محمد 
شيخ إبراهيم -20 طارق وليد فريد صبيح -21 سمية حسين صالح مقبل  /  و جميعهم من كفر راعي 

و القاضي ببيع قطعة األرض 46 حوض 32 من أراضي كفر راعي / جنين كالتالي :  
* السند المطروح للتنفيذ : الحكم الصادر عن محكمة صلح جنين رقم 2003/11 تاريخ 2012/2/19 

موضوعه إزالة شيوع .
* تاريخ قرار وضاعة اليد 2015/12/27 

* تاريخ إجراء وضاعة اليد 2016/1/6 
وصف األرض :

* القطعــة رقــم 46 حوض 32 : وهي من أراضي كفر راعي تقع داخل حدود بلدية كفر راعي ومقام 
عليها بناء تبلغ مساحته 170م2 تقريباً تقع في الجهة الشمالية الشرقية من قرية كفر راعي ويوجد 
بها بعض األشــجار المثمرة و يوجد بها بئرين مياه جمع حيث يحدها من الجهة الشــمالية شــارع معبد 

ومن الجهة الشرقية سور و أبنية ومن الجهة الغربية أرض سهلية و من الجهة الجنوبية مقبرة .
* المساحة اإلجمالية للقطعة : 30150 متر مربع . 

* السعر المخمن للمتر المربع الواحد: أثنى عشر دينار للمتر المربع الواحد ، ثمن البئرين 1600 دينار 
ثمن البناء  17600 دينار بحيث يكون المجموع الكلي ( 376296 ) دينار أردني ، على أن يبدأ المزاد من 

المبلغ الذي وصل إليه المزاد العلني األول ( ستمائة وإحدى عشر ألف دينار أردني ) 
* علــى مــن يود بالدخول في هذه المزايدة أن يراجع دائرة تنفيــذ جنين و أن يدفع تأميناً يبلغ %5 من 

البدل المقرر. 
* موعد المزايدة العلنية : موعد المزايدة العلنية 2018/4/2 الســاعة الثانية عشــر في مبنى محكمة 

بداية جنين.

  مأمور التنفيذ / مؤنس أبو زينة

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية
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محكمة صلح طولكرم
الرقم: 2017/545 
حقوق صلح طولكرم

مذكرة دعوة صادرة عن محكمة صلح طولكرم في الدعوى 
المدنية رقم  2017/545 حقوق صلح طولكرم لتبليغ ورثة 

المدعى عليها بالنشر 
الى المدعى عليهم    :  ورثة مها عبد العزيز عبد الحافظ الجبعي طولكرم – خلة الوزان – عزبة الجراد   
ومجهولين محل اإلقامة حاليا ، يقتضي عليكم الحضور الى محكمة صلح طولكرم يوم 2018/4/11 
للنظــر فــي الدعوى المدنية  رقم 2017/545 حقوق صلح طولكرم والتي أقامها عليك المدعيان : -1 
رياض زكي صادق جزماوي و -2 احمد زكي صادق جزماوي وكالهما من طولكرم بواســطة وكيلهما 

المحامي علي العطاري ومرفق صورة عن الئحة الدعوى 
وموضوعها ازالة شيوع .

 يمكنك الحضور الى قلم المحكمة شخصيا أو ارسال وكيال عنكم لالطالع على تفاصيل الدعوى وعمال 
باحــكام المــادة رقم  62 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001 يقتضي 
عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمســة عشــر  يوما من تاريخ تبلغكم بالنشــر وبخالف ذلك تجري 

محاكمتكم حضوريا .

رئيس قلم الحقوق في محكمة صلح طولكرم / رائد زيدان  

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي الخليل

رقم الملف: 130/ج/2018

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب الخليل
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي مكتب الخليل، السيد/ة صالح بدوي عودة اهللا مشارقة، وذلك 
بصفته وكيال/ عاما/ خاصا/ دوريا/ بموجب الوكالة العامة رقم 2012/3451 تاريخ 2012/9/26، عودة 
اهللا بدوي عودة اهللا مشارقة بصفته الوكيل العام بموجب الوكالة العامة سجل 1828 صفحة 2017/5 
الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في عمان تحت عدل رقم 5709 بتاريخ 2017/11/22 والوكالة العامة 
ســجل 1827 صفحة 2017/77 الصادرة عن ســفارة دولة فلســطين في عمان تحت عدل رقم 5708 
بتاريخ 2017/11/21،  الصادرة من كاتب عدل دورا، وذلك بمعاملة بيع على اراضي  دورا حوض رقم 
73 قطعة رقم 421.  فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة 
عشرة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.

     اسم الموكل (المالك)           اسم الوكيل 
صالح بدوي عودة اهللا مشارقة عطاف وخلود ومحمد وعزمي وفاطمة  

وليلى وسامي وعودة اهللا ابناء بدوي 
عودة اهللا المشارقة  

صالح بدوي عودة اهللا مشارقة  عايشة أحمد عبد الوهاب ابوعريضة 
عودة اهللا بدوي عودة اهللا مشارقة  لطيفة بدوي عودة اهللا المشارقة 
عودة اهللا بدوي عودة اهللا مشارقة مريم بدوي عودة اهللا المشارقة  

دائرة االراضي مكتب الخليل
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 الرئيس يهنئ نظيره 
االيرلندي بيوم القديس باتريك

رام اهللا- وفا- هنأ الرئيس محمود عباس، نظيره االيرلندي مايكل 
دي هينغنينز، باحتفال بالده بيوم القديس باتريك. وبعث الرئيس 
برقية تهنئة بهذه المناسبة إلى الرئيس هينغنينز، متمنيا له ولبلده 
وشــعبه الصديق تحقيــق المزيد من االســتقرار والرخاء، وأعرب 
عن اعتزازه بالعالقات التاريخية الوطيدة بين فلســطين وإيرلندا 
وشعبيهما. وثمن الرئيس، دعم إيرلندا  الثابت وتضامنها مع شعبنا 
في نضاله المشروع من أجل إنهاء االحتالل لبالدنا، وإقامة دولتنا 
المســتقلة وعاصمتها القدس الشرقية، الضمانة األكيدة لتحقيق 
الســالم العادل الذي تتوق إليه شــعوب المنطقــة. وأكد الرئيس 
اهتمامه وسعيه الدائم لفتح آفاق جديدة للعالقات بين فلسطين 

وايرلندا، وتطويرها في المجاالت كافة، لما فيه خير البلدين.

 أطفال «الياسمين البيئي» يساندون نابلس بشعارات خضراء
نابلس- الحيــاة الجديدة- اختار مركزا 
التعليــم البيئــي- الكنيســة اإلنجيليلة 
اللوثرية في األردن واألراضي المقدسة 
والطفل الثقافي التابــع لبلدية نابلس 
إحيــاء يوم البيئة الفلســطيني بإطالق 
سلسلة شــعارات خضراء داعمة لنظام 
جمــع  رســوم  وفــرض  المــكاره  منــع 
النفايــات، الــذي حمــل رقم (5) لســنة 
2017، والصادر عن وزارة الحكم المحلي 

في كانون الثاني الفائت.
ورفــع أعضاء منتدى الياســمين البيئي 
شــعارات خضراء خطوها خالل ورشــة 
كتابة، وقالت أمل أبو صالحة: من يحب 
مدينته يجعلها أنظف المدن. ولنحرص 
على مدينة مكسوة بثوب أخضر دائما.

وخطت زينــة بريك: من يحــب مدينته 
يتركهــا نظيفــة، ونابلس بيتنــا األول. 
واختار صبحي ملحيس، وسلمى بريك، 
وعبد الرحمــن، وعمر علــوش، وفاتنة 
قدومــي، وخيري علوش، ووالء علوش: 
نابلــس نظيفة.. نابلس أجمل، نابلس 
دون نفايات ســيدة المدن، أحب مديني 

فهي بيتي الكبير.
وقالت نيسان عبد المهدي، وميرا قزيح، 
ولما الشخشير، وزينا أبو زعرور: نابلس 

ليســت مكرهة صحية، ومدينتي بيتي 
النظيــف، والمخالفات ليســت غاية بل 

وسيلة لنفكر بمدينتنا.
وخطــت ياســمين خمــالن، وديمــة أبو 
زعرور، الشوارع أيضا بيتك، ال تساهم 

في تحويلها إلى مكب كبير.
واقترحت ليــان الزربــا، وهديل عوادة، 
وجنى فريتخ، ومحمد أبو صالحة، وزيد 
القاضي: ال تساهم في تشويه مدينتك 
بالنفايات، ونحب نابلس بالعمل لتكون 
نظيفة دائماً، مدينتــك تماما كحديقة 

منزلك، وكغرفة معيشتك.
وقال عاهد أبو زعرور، ورينا الشخشير، 
ومنــة القاضي، وحمزة المصري، وفرح 
أبــو زعرور، وغــزل المصــري: ال تقتل 
مدينتك بالنفايات، وال تضع نفسك في 
عداء مــع مدينتك، ونابلس جميلة بمن 
يحافظ عليها، والنظافة حياة، وكن كأنت 

الجميل.
وقالــت نورا شــاهين: مدينتا مســرتنا 
لنحافــظ علــى نظافتهــا. وكتبــت تيــا 
الشخشــير: نابلــس خضــراء وليســت 
سوداء. وأوردت لينة عتمة: حافظ على 
مدينتك كأنها عالمك، وال تحتل مدينتك. 

وقالت روز صوافظة: تحب نابلس يعدم 

تلويثهــا. وقــال أحمــد حامــد: مدينتي 
حياتي. 

وأشــارت مديرة مركــز الطفل الثقافي 
رســمية المصري الــى أن رئيس بلدية 
نابلس م.عدلي يعيش استقبل أعضاء 
منتدى الياسمين في مقر البلدية الشهر 
الماضــي، وأكد على التوجهــات البيئية 
للمجلس البلدي، من خالل إصداره عبر 
وزارة الحكم المحلي نظاما لمنع المكاره 
وفــرض رســومِ جمــع النفايــات، بينها 
مخالفــات لملقــي النفايــات والملوثين 

للبيئة.
وأضافــت: أن الشــعارات التــي خطهــا 
األطفال ســتتحول إلى عبارات تنتشــر 
في األمكنة العامة، وتشجع المواطنين 
على المســاهمة فــي المحافظة عليها، 
بمــوازاة البــدء فــي تطبيــق القوانين 

الخاصة بالنظافة.
وذكــر مركز التعليم البيئي أن إشــراك 
األطفال فــي تصويب التوجهات البيئية 
للكبار يثبت أهميــة التدخل المبكر في 
حمالت تطوير الوعي البيئي، ومساندة 
البلديــات وجهات االختصاص في جهود 
الحفــاظ علــى البيئــة، وحمايــة التنوع 

الحيوي، وتطبيق القوانين.

 وفد من اتحاد العاملين العرب يكرم رئيس «القدس المفتوحة»
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- 
كرم رئيــس اتحاد العاملين 
العرب في وكالة الغوث جمال 
عبــد اهللا ، رئيــس جامعــة 
يونس  المفتوحــة  القــدس 
لجهــوده  تقديــرا  عمــرو، 
وجموع  الوطــن  خدمــة  في 

الالجئين.
وأشاد عبد اهللا، خالل زيارته 
علــى رأس وفد من االتحاد، 
مكتب رئاســة الجامعة برام 
اهللا أمــس، بــدور «القدس 
المفتوحــة» فــي النهــوض 
بالعلم في فلسطين، مبديا 
إعجابه بالتطور الذي وصلت 
إلى  داعيــا  الجامعــة،  إليــه 
المؤسســتين  بين  التعــاون 
لتحقيق أكبــر فائدة ممكنة 

للطلبة الالجئين.
وقال عمرو الوفد: «إن جامعة 
القــدس المفتوحــة ليســت 

ميداناً للتعليم فحسب، إنما 
بكل  الوطــن  جامعــة  هــي 
جوانبــه؛ تعانــي مشــكالته 
وعلى رأسها قطاع الالجئين 
يــن  لذ ا لفلســطينيين  ا
يتعرضون لصعوبات وعقبات 
كثيرة»، مبينا أن ذلك يحتم 
والمؤسســات  الجامعة  على 
كافــة الوقوف إلــى جانبهم 

عمــرو  وتطــرق  ودعمهــم. 
وصلت  التي  التطــورات  الى 
إليها الجامعــة في المجاالت 
المختلفــة، ســواء أكان ذلك 
في التعليــم أم على صعيد 
التكنولوجيــا،  أم  المبانــي 
مؤكــدا أن هــذه اإلمكانــات 
لخدمة  الجامعة  ستكرســها 
الطلبة الفلسطينيين بعامة 

وحضر  خاصــة.  والالجئيــن 
مســاعد  التكريمــي  اللقــاء 
لشــؤون  الجامعــة  رئيــس 
الشخشــير،  آالء  المتابعــة 
والقائــم بأعمال مدير دائرة 
عــوض  العامــة  العالقــات 
مســحل، ومن االتحاد أكرم 
ســعد الدين، وعبــد الكريم 
الحاج محمد، ويوسف رومية.

الوفد اثناء لقائه رئيس جامعة القدس المفتوحة

 «أصدقاء الحياة» تنفذ في
 الخليل 21 لقاء توعويا حول المخدرات 

الخليــل- الحياة الجديــدة- نظمت جمعية أصدقــاء الحياة لمكافحة 
المخدرات سلســلة من اللقاءات التوعوية حول الســلوكيات الخطرة 
ومن ضمنها المخدرات في محافظة الخليل ضمن البرنامج التوعوي 
التي تنفذه الجمعية في محافظة الخليل الذي اســتهدف المراهقين 

من كال الجنسين من عمر (١٣-١٧) عاما. 
واســتهدفت اللقــاءات مــا يقارب 140 مــن االناث والذكور، وشــملت 
فعاليات وأنشــطة المنهجية تهــدف لتوعية الفتيات والشــباب حول 
هذه الســلوكيات الخطرة واالسباب والوقاية منها واهمها المخدرات. 
كما اســتهدفت الجمعية ببرامجها فئــة االمهات حيث تم عقد لقاءات 
توعويــة لحوالــي 230 أما مــن محافظة الخليل وتم تنفيذ أنشــطة 
وفعاليات تهدف إلى االجابة عن استفسارات االمهات حول السلوكيات 
الخطرة والتنشئة األسرية ودور االسرة في التصدي لهذه السلوكيات. 
وتم التنسيق مع مديريات التربية  والتعليم في وسط وشمال وجنوب 
الخليل ومديرية يطا واقليم فتح وســط الخليل والتوجيه السياســي 
وسط الخليل ومركز الدراسات النسوية وجمعية مركز امان لالرشاد 
والتطوير والصحة المجتمعية ونادي االسير وجمعية المحاور الخيرية 
ولجنــة زكاة وصدقــات الخليــل بفرعيهــا وجمعيــة االغاثــة الطبية 
الفلســطينية والمركز النســوي لجمعية المحــاور وجمعية ابراهيم 
الخليل تل ارميده والمركز النســوي لجمعية إبراهيم الخليل لتنفيذ 

هذه اللقاءات التي بلغت 21 لقاء.
ونفذت اللقاءات االخصائية النفسية منار ابو سنينة من كادر جمعية 

اصدقاء الحياة لمكافحة المخدرات.
واوضــح الدكتــور اياد عثمان رئيس الجمعية ان هــذه اللقاءات تأتي 
للمســاهمة فــي الحد من انتشــار ظاهــرة المخدرات فــي المجتمع 
الفلســطيني من خــالل برامج التوعيــة التي تنفذهــا الجمعية في 
محافظات الوطن من خالل اساليب جديدة علمية تعتمد على االنشطة 

الالمنهجية وبعيدا عن اسلوب التلقين والمحاضرات.


