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دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين
رقم الملف: 3151/ج/2018
التاريخ: 2018/4/17

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد محمد مثقال محمد حمدان 
وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 438/2018/4144 تاريخ 2018/4/17

الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على اراضي برقين حوض رقم 17 قطعة رقم 3

فم���ن له اعتراض على ذلك علي���ه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم الس���ير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

محمد مثقال محمد حمدان بسام سعيد احمد بالص  
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2018/3/28
الرقم: 2017/9231

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم 2017/9231

إلى المحكوم عليه: محمد يعقوب برهوم رمسه/ رام الله/ بيتونيا/ مقر ال�17 سابقًا.
نعلمك أن المحكوم لها: شركة رشيد وشركاه لالستثمار/ وكيلها المحامي احمد شومان.

قد حضر/ت إلى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ شيكات عدد 4 بقيمة 6000 شيكل باإلضافة إلى مبلغ 
70 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 س���يتم السير بإجراء التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر 

حسب األصول والقانون.
مع االحترام

مأمور التنفيذ
يحيى عطا

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 3147/ج/2018
التاريخ: 2018/4/17

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد برهان حسن محمد عباهرة 
وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 382/2007/10297 تاريخ 2007/2/13 
والمعطوفة على الدورية رق���م 148/97/4969 والصادرة عن عدل جنين بتاريخ 1997/9/10 
المعطوفة على الدورية رقم سجل 57 صفحة 97/147 بتوثيق رقم 3349/2005/327 بتاريخ 
2005/5/30 ع���ن عدل جني���ن والمعطوفة على الخاصة رق���م 2111/2004/303 عدل جنين 

بتاريخ 2004/3/11
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على اراضي اليامون حوض رقم 5 قطعة رقم 22
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض 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(  
برهان حسن محمد عباهرة فوزي يونس احمد  

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 3126/ج/2018
التاريخ: 2018/4/17

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد أن���ا وليد خالد احمد نزال 
بصفتي وكيال عن رس���مية سورية احمد عبد الرحمن نزال بموجب الخاصة 2017/99/1724 

سفارة فلسطين بعمان بتاريخ 2017/4/27 المباع كامل الحصص
الصادرة من كاتب عدل عمان

وذلك بمعاملة بيع على اراضي قباطية حوض رقم 55 قطعة رقم 34.
فمن ل���ه 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(  

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 3114/ج/2018
التاريخ: 2018/4/16

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد انا س���لمان عاطف فايز 
نغنغية بصفتي وكيال عن هويدا احمد قاسم الصغير بموجب الدورية 438/2018/4029 

عدل جنين بتاريخ 2018/4/15
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على اراضي جنين حوض رقم 20075 قطعة رقم 1
فمن ل���ه اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

سلمان عاطف فايز نغنغية هويدا احمد قاسم الصغير  
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 3049/ج/2018
التاريخ: 2018/4/15

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم أن���ه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد ولي���د خالد احمد نزال 
وذلك بصفة وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 437/2018/1769 تاريخ 2018/2/18 

المعطوفة على الدورية 428/2016/6604 عدل جنين 2016/7/10
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على اراضي كفر راعي حوض رقم 33 قطعة رقم 37.
فم���ن 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(  

وليد خالد أحمد نزال نجيب صادق نجيب صبيح  
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية طولكرم
الرقم: 2018/1510 
التاريخ: 2018/4/16

ورقة إخبار بالنشر
صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم

إلى المحكوم عليه: ايمن محمد حلمي شديد من عالر، ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
عماًل بقرار س���عادة قاض���ي التنفيذ بتاريخ 2018/4/12 في القضي���ة التنفيذية 2018/1510  
والتي موضوعها إخالء مأجور وهو عقار يقع في عالر على الش���ارع الشمالي ويستعمل كتجارة 
عامة وتس���ليمه للمحكوم له خاليًا من الش���واغل والش���اغلين، وتضمينك الرسوم والمصاريف 
وأتعاب المحام���اة، فقد تقرر إعالمك حيث أنه وعماًل بالمادة 10 م���ن قانون التنفيذ فقد تقرر 
إعالمك أنه عليك أن تقوم خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبلغك بتنفيذ مضمون القرار و/
أو أداء الدين إلى المحكوم له أيمن محمد مكاوي ش���ديد من عالر، وإذا لم تقم بتنفيذ مضمون 

القرار أو لم تقم بالمراجعة فتضطر دائرة التنفيذ إلى مباشرة اإلجراءات القانونية بحقك.
تحريرًا في 2018/4/16

مأمور التنفيذ
احمد دقم

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية الخليل
استئناف رقم: 2017/350
التاريخ: 2018/4/16

تبليغ موعد جلسة استئناف
في االستئناف المدني رقم 2017/350

إلى المس���تأنف عليهما: 1. حليمة محمود احمد الحوامدة/ يطا  2. ايمان محمود احمد الحوامدة/ 
يطا.

يقتضى حضوركما الى محكمة بداية الخليل الموقرة في يوم الثالثاء 2018/5/22 في االستئناف 
المدني المذكور أعاله، والتي أقامتها ضدكما المستأنفة ريم محمد ابراهيم الحوامدة/ يطا والتي 

موضوعها إثبات ملكية ومنع معارضة.
وعم���اًل بأحكام الم���ادة 20 من قانون أص���ول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 
يتوجب عليكما الحضور في الموعد المحدد أو إرس���ال محام عنكما، وذلك من تاريخ تبلغكما هذا 

اإلعالن بواسطة النشر في إحدى الصحف المحلية وبعكس ذلك ستجري محاكمتكما حضوريًا.
مع االحترام

رئيس قلم حقوق محكمة بداية الخليل
جواد شاهين

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط

اإلدارة العامة لضريبة األمالك
الرقم 2018/74
التاريخ 2018/4/17

إعالن صادر عن ضريبة أمالك الخليل
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى مكتب ضريبة أمالك الخليل

 الس���يد: محمد موس���ى نمر اس���ليمية من اذنا هوية رقم 415165075 وذلك بصفته 
وكي���ل خاص بموجب الوكالة الخاصة الصادرة عن س���فارة دولة فلس���طين في األردن 

وتحمل سجل رقم 1881 صفحة 2018/64 بتاريخ 2018/4/11
القطعة رقم 161 في الحوض رقم 9 

من أراضي: اذنا/ خلة االفرنج
وذلك من أجل البيع.

المشتري: إسماعيل نمر احمد سليمية
اس���م الموكل: ايمان وأس���ماء وزينب وأمل وخولة وعبد الكريم وجابر ومحمود ويوسف 

أبناء موسى نمر اسليمية ومريم محمود موسى نمر اسليمية
اسم الوكيل: محمد موسى نمر اسليمية
اسم المالك: موسى نمر احمد اسليمية

المساحة المباعة: 114م2
فمن له اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة أمالك الخليل خالل مدة أقصاها )15 

يومًا( من تاريخ نشر هذا اإلعالن. 
مدير دائرة ضريبة أمالك الخليل

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

الرقم: 509/7/7/5/3
التاريخ: 2018/4/15

إعالن 
صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس

بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي 
لالعتراضات لغايات تخفيض عرض شارع من 12م إلى 8م وتعديل مسار 

شارع آخر بعرض 8م
رقم المشروع ت2018/27

تعلن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس  في جلس���تها رقم 2018/9 بتاريخ 2018/4/4 عن 
إيداع مش���روع تعدي���ل تنظيمي لالعتراضات لغايات تخفيض عرض ش���ارع من 12م إلى 
8م وتعديل مس���ار شارع آخر بعرض 8م والمتعلق بالقطع رقم 84، )89�86( حوض 3 و84، 
)28�33(، 47، 48 حوض 5 من اراضي دير شرف والمودعة في مقر مجلس قروي دير شرف 
ومجلس خدمات شمال غرب نابلس ومقر مديرية الحكم المحلي في محافظة نابلس، وذلك 
استنادا للمواد  )20، 21، 26( من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم 79 لسنة 1966 
. ويجوز ألي ش���خص وألي سلطة أو مؤسسة رس���مية أو أهلية ممن لهم مصلحة في ذلك 
تقديم اقتراحاتهم أو اعتراضاتهم على المش���روع معنونة إل���ى رئيس اللجنة اإلقليمية 
للتنظيم والتخطيط العمراني في نابلس خالل مدة 30 ثالثون يوما من تاريخ إعالن اإليداع 
بالجريدة الرس���مية وجريدتين محليتين وتدعم االعتراضات أو االقتراحات المقدمة حيثما 

أمكن بمخططات إيضاحية ووثائق ثبوتية.
خالد اشتية
رئيس اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء
محافظة نابلس

عدد جديد من فصلية "سياسات" يستعيد انتفاضة 87

 بعنوان "السياق االقتصادي 
ً
دراسة

الش���تعال انتفاضة الحج���ارة"، إلى 
جانب ذلك كله، يقرأ الكاتب أنطوان 
ش���لحت موقع فلسطينيي 1948 من 
المعنونة  دراس���ته  في  االنتفاضة 
فلسطينيو 1948  ب�"انتفاضة 1987: 
في لّب القضية الفلسطينية"، فيما 
مصطفى  مهند  االكاديمي  يناقش 
اإلس���رائيلي  "التلقي  مقالت���ه  في 

النتفاضة 1987".
محم���د هواش  الصحافي  يع���ود 
للس���ؤال "االنتفاض���ة األولى... هل 
الصحافي  يستحضر  فيما  تتكرر؟"، 
والكاتب مهند عبد الحميد األسئلة 
السابقة كلها على طاولة سياسات 
في ندوتها المخصصة لهذا العدد 
حول "ثالثون عامًا م���ن االنتفاضة" 
أم���ام مجموع���ة م���ن أبرز نش���طاء 
االنتفاض���ة ف���ي الضف���ة الغربية، 
حيث يجيب عن أسئلة سياسات كل 
من: عب���د المجيد حمدان أبو وديدة، 
ود. سمير شحادة، وأ. وسام رفيدي. 

عدده���ا  سياس���ات  تختت���م 
االنتفاضة  قل���ب  من  بش���هادتين 
الصحافي  المحرر  األس���ير  كتبهما 
حس���ام عز الدين بعنوان "السجين 
فيه���ا  يس���تذكر   "!10037 رق���م 
تجربته في س���جن النق���ب، ظاهرة 
األس���ر األبرز خالل االنتفاضة، فيما 
يس���تعيد اإلعالم���ي والروائي وليد 
الشرفا مخاض الوعي األول في تقبل 
المعنونة  شهادته  في  االنتفاضة، 
ب�"االنتفاضة األول���ى: براءة العقل.. 

مكر األيديولوجيا".
سياس���ات  تق���وم  وكالع���ادة 
صدر،  مه���م  كت���اب  باس���تعراض 
مؤخرًا، إذ تخص���ص زاوية الكتاب، 
للكت���اب الذي حرره محمد اش���تية 
الفلس���طيني:  "االقتصاد  بعن���وان 
الصادر عن  اإلنت���اج"  حصار عوامل 
الفلس���طيني  االقتصادي  المجلس 

للتنمية واإلعمار  "بكدار".  
ي���رأس تحرير المجل���ة عاطف ابو 

سيف ويدير تحريرها أكرم مسلم.

رام الله: ص���در حديثا عن معهد 
السياس���ات العامة ب���رام الله، عدد 
"سياس���ات"،  فصلي���ة  م���ن  جديد 
ف���رد لمناقش���ة االنتفاض���ة ف���ي 

ُ
أ

الثالثين، بحيث تس���تعيد  ذكراها 
المش���اركات مالبس���ات االنتفاضة 
وإس���قاطاتها  وخصوصيته���ا 
المس���تمرة على الثقافة السياسية 

وعلى الواقع في فلسطين.  
تفتتح سياسات عددها بشهادة 
التحرير عاطف  لرئي���س  افتتاحية 
"ف���ي تذكر  أب���و س���يف بعن���وان 
االنتفاض���ة" يس���رد فيه���ا أحداث 
اليوم األول لالنتفاضة كما عاش���ه، 
قب���ل أن ينتق���ل لمناقش���ة عام���ة 
لظاه���رة االنتفاضة، وه���و النقاش 
الذي يس���تكمله الباحث عبد الغني 
س���المة ف���ي مقالت���ه "ق���راءة بأثر 
سماتها،  األولى:  لالنتفاضة  رجعي 
ث���م تواصل  نتائجه���ا، أخطاؤها"، 
الكاتب���ة والصحافي���ة عبير بش���ير 
دراسة جانب مختلف من االنتفاضة، 
حين تبحث "لم���اذا تنجح المقاومة 
الش���عبية!!انتفاضة  المدني���ة 
الحجارة الفلس���طينية نموذجًا"، أما 
االنتفاضة  نش���طاء  وأح���د  الباحث 
كم���ال أبو ش���اويش فيذه���ب إلى 
معالجة قضية العمل المس���لح في 
االنتفاضة في دراس���ته الموسومة 
انتفاضة  خالل  الُمسلحة  "المقاومة 
)مقارب���ة   :  1994-1987( الحج���ارة 

مفاهيمية". 
ويحل���ل الناش���ط نبي���ل الكتري 
ف���ي  القيادي���ة  األط���ر  "تش���كل 
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بيت لحم: بحث تصويب الوضع التعليمي 
والبيئي بمدرسة ذكور الدهيشة

بيت لحم – حسن عبد الجواد: بحثت مديرة التعليم في 

وكالة الغوث إيمان شريتح، مع ممثلي القوى والمؤسسات 

وفعاليات المجتمع المحلي في مخيم الدهيش���ة الوضع 

الصحي والبيئي في مدرسة ذكور الدهيشة.

وحض���ر االجتماع الذي عقد في مكتب مدير المدرس���ة 

وجي���ه ابو لبن، مدير المخيم مصطف���ى يونس، وعامر ابو 

عجمي���ة، وتوفيق مطر من مس���ؤولي التعلي���م في وكالة 

الغوث.

ووعدت ش���ريتح بح���ل كاف���ة اإلش���كاليات المتعلقة 

بالمستوى التعليمي والصحي والبيئي في مدرسة ذكور 

الدهيشة، ودعت إلى مزيد من التعاون مع دائرة التعليم 

في وكالة الغوث بمنطقة الخليل.

وأك���دت ش���ريتح أن إدارة التعلي���م في وكال���ة الغوث 

س���تعمل على تصوي���ب الوضع األكاديم���ي والبيئي في 

المدرسة، بما يخدم مستقبل الطلبة، ويستجيب لمطالب 

المجتمع المحلي.

وقالت إنها س���ترفع توصياتها إلى الجهات المسؤولة 

ف���ي "االونروا"، س���واء فيم���ا يتعلق بالجان���ب التعليمي 

والترب���وي، او الجانب الصحي والبيئي، وس���تتخذ قرارات 

تهدف إلى تعزيز الثقة بين الوكالة والمجتمع المحلي. 

واقرت مديرة ش���ريتح، بوجود العديد من اإلش���كاليات 

التي تواجهها مدرس���ة ذكور الدهيش���ة التابعة لوكالة 

الغ���وث، غي���ر أنها قالت يج���ب أال نبالغ ف���ي وصف هذه 

اإلش���كاليات، وخاصة ما يتعل���ق بالجانب التعليمي، على 

اعتبار أنها ناتجة عن ظروف موضوعية وذاتية، نافية أن 

يكون المستوى األكاديمي قد وصل إلى الحضيض.

وأكدت شريتح خالل اللقاء الذي استمر لنحو الساعتين 

"إن )االونروا( تس���عى إلى أن يصبح وضع المدرسة أفضل، 

وان يتم سد كل النواقص والثغرات". 

ولفت���ت إلى أن هناك مش���كلة في تصميم المدرس���ة، 

وان قس���م الهندس���ة في الوكالة وجد صعوبة حتى اآلن 

ف���ي التغلب عليه���ا، حيث المئات م���ن الطلبة موجودون 

ف���ي غرف صفية، في طوابق مغلق���ة، ما يؤثر على الوضع 

النفسي للطلبة والمعلمين.

حميد يسلم مكرمة رئاسية 
لألطفال المبدعين في الخليل

الخليل - "األيام": سلم محافظ الخليل كامل حميد، امس، في مقر المحافظة، 
مكرمة رئاس���ية لألطفال المبدعين على مس���توى المحافظة، بحضور مسؤولة 

ملف المساعدات في الرئاسة اللواء رائدة الفارس.
وعبر حميد عن فخره واعتزازه بإنجازات األطفال التي تدل على عظمة وقيمة 
هذا الش���عب المناض���ل رغم كل إج���رام وبطش االحتالل، متمني���ا المزيد من 

التفوق واالنجازات والمستقبل المزهر.
من جهتهم، وجه األطفال وذووهم الشكر للرئيس والمحافظ حميد على هذه 
اللفت���ة الكريمة التي تنم عن االهتمام والحرص الكبير من قبل القيادة بكافة 
أطياف المجتمع، مش���ددين على أن هذه المكرمة تزيد الحماس والطاقات في 

نفوس أبنائهم لتقديم المزيد من االبداعات والنجاحات.
يذكر ان األطفال المبدعين الذين حصلوا على المراكز األولى في مس���ابقات 
على مس���توى الوطن وعلى مس���توى العالم العربي هم، الطفل���ة مريم ثلجي 
الحاصلة على المركز األول في تحدي القراءة على مس���توى فلسطين، والطفلة 
أمل ش���وابكة الحاصلة على جائزة الش���يخة فاطمة بنت مبارك للشباب العربي 
المبدع، والطفل محمد سدر الحاصل على المركز األول في بطولة الشطرنج على 
مستوى العالم العربي، والطفل يوسف دوفش أصغر العب تنس طاولة وحصل 
عل���ى مركز متقدم في بطولة القاهرة للتنس، والطفلة س���ارة دوفش الحاصلة 
على لقب فلسطين في كرة الطاولة، والطفل زيد الفاخوري اصغر يوتيوبر على 

مستوى العالم.

خريجو "القدس المفتوحة" يكّرمون 
رئيسها تقديرًا لجهوده بمتابعة الخريجين

رام الل���ه - "األي���ام": كّرم خريجو جامع���ة القدس المفتوحة د. يون���س عمرو، تقديرا 
لجهوده في دعم خريجي الجامعة ومتابعتهم، وذلك في مقر رئاس���ة الجامعة بمدينة 

رام الله، أمس.
وق���دم الخريج طالب صالح، درع���ا تقديرية للدكتور عمرو، بحضور مس���اعدي رئيس 

الجامعة لشؤون الطالبة د. محمد شاهين، ولشؤون المتابعة د. آالء الشخشير.
وش���دد د. عمرو على أن خريجي القدس المفتوحة ينتشرون في مختلف المؤسسات 

الوطنية ويعملون بشكل متواصل من أجل خدمة شعبهم وجامعتهم.
وأضاف د. عمرو، أن طلبة القدس المفتوحة هم درع الجامعة الحامي وسيبقون كذلك 
وها هم اليوم يقفون إل���ى جانب جامعتهم ويعملون على تقديمها بأفضل صورة في 

مختلف المحافل.
إلى ذل���ك قال الخريج صالح إن القدس المفتوحة قدم���ت الكثير للطلبة في مختلف 
أرجاء المحافظات الفلسطينية، مشيدا بعمادة شؤون الطلبة وبوحدة متابعة الخريجين.

من جانبه، قال د. ش���اهين، إن خدمات الخريجين جزء من فلسفة الجامعة وخدماتها 
التي طورت منذ أكثر من 10 س���نوات وهي تسير بش���كل موازي ومتكامل مع الخدمات 

التي تقدم لطلبة الجامعة في الفروع كافة.

سلفيت: ورشة تدريبية حول 
مفاهيم النوع االجتماعي

س���لفيت - "األيام": عقدت دائرة النوع االجتماعي في محافظة س���لفيت بالتعاون مع 
مركز الدراس���ات النس���وية، امس، ف���ي دار المحافظة لقاًء تدريبيًا ح���ول اهمية النوع 
االجتماعي في المؤسسات الرسمية، بحضور مديرة دائرة النوع االجتماعي بالمحافظة 

ميس���ون عثمان والمختص���ة في قضايا 
الجندر امل االحمد.

وأشارت عثمان الى ان هذا اللقاء الثاني 
ال���ذي تعق���ده المحافظة ويس���تهدف 
ممثل���ي مل���ف الن���وع االجتماع���ي في 
والهدف  والرسمية،  االمنية  المؤسسات 
االساس���ية  المفاهي���م  توضي���ح  من���ه 
للنوع االجتماع���ي والتأكيد على اهمية 
الرس���مية من  مراعاتها في المؤسس���ة 
حيث االدوار والحقوق وتحس���ين ظروف 

العمل بما يخدم الجميع.
بدوره���ا، قدم���ت االحمد ش���رحا حول 
وغاياته،  االجتماع���ي  الن���وع  مفاهي���م 
مؤكدة على اهمية مراعاة كافة الجوانب 
المتعلق���ة بالنوع االجتماع���ي في عمل 
لما لذلك من انعكاس���ات  المؤسس���ات، 
على اج���واء العمل والخدم���ات المقدمة 

للجمهور.
واكد المشاركون خالل اللقاء التدريبي 
عل���ى ضرورة االس���تمرار بعقد مثل هذه 
اللق���اءات ألهميتها في صق���ل قدرات 
ممثل���ي مل���ف الن���وع االجتماع���ي في 
مؤسس���ات المحافظة، والعمل على دمج 
النوع االجتماعي في المؤسسات االمنية 

والرسمية.

اليامون: "هيئة األعمال" تتبرع 
لعالج حاالت مرضية اجتماعية 

كتب محمد بالص:

أعل���ن مف���وض عام هيئ���ة األعم���ال الخيري���ة اإلماراتية في 
فلس���طين، إبراهيم راش���د، أمس، عن التبرع بمبلغ عش���رة آالف 
دوالر لصالح عالج حاالت مرضية اجتماعية في مستوصف الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم الصحي ببلدة اليامون غرب جنين.
وج���اء هذا اإلعالن، خ���الل يوم طبي مجان���ي نظمته الجمعية 
العلمي���ة الطبية في المس���توصف، بحضور راش���د، ومس���اعد 
المحافظ، أحمد القسام، ورئيس بلدية اليامون، نايف خمايسة، 
ورئيس الجمعي���ة العلمية الطبية، الدكتور س���لطان الريماوي، 
وعدد من أعض���اء مجل���س إدارة الجمعية، وممثلي���ن عن إدارة 
المس���توصف، وفعاليات ومؤسس���ات البلدة، وع���دد من أعضاء 

المجلس البلدي.
وقال راشد، إن هيئة األعمال الخيرية سبق وأن تبرعت بكمية 
من األدوية، وقدمت عدة مس���اعدات لصالح هذا المس���توصف، 
وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تمكينه من االس���تمرار في 
تقدي���م خدماته ألهالي البل���دة والقرى الغربي���ة المجاورة في 
كافة التخصصات الطبية، باإلضافة إلى خدمات األشعة والعالج 

الطبيعي للمرضى وكبار السن.
وأكد أن إقامة هذا المستوصف ش���كلت خطوة مهمة للغاية 
على طريق تحقيق التنمية الفلس���طينية، وتحقيق مس���تقبل 

واعد على هذه األرض المباركة.
من جهته، أكد القس���ام أهمية مس���توصف الشيخ محمد بن 
راش���د آل مكتوم في توفير خدمات العالج لمواطني التجمعات 

السكانية الغربية في جنين.
وثمن القسام، الجهود التي تبذلها الجمعية العلمية الطبية 
بدعم من مؤسس���ات وفعالي���ات البلدة والمحافظة في س���بيل 

النهوض بواقع هذا المس���توصف الذي قال: "نتطلع إلى العمل 
على تطويره ليس���هم في التخفيف م���ن آالم المرضى، وليقدم 

لهم خدمات طبية نوعية".
أما الريماوي، فقال، إن المس���توصف يقدم خدمات إسعافية 
وطبية وعالجية أخرى، مثل دورات في اإلس���عاف األولي، وإقامة 
األي���ام الطبي���ة المجانية، وتقديم ال���دواء، واألي���ام العالجية 

التثقيفية والتوعية.
وأكد أن هذا المستوصف يخدم عشر قرى معظمها قريبة من 
جدار الفصل العنصري ويقطن فيها نحو 50 ألف نسمة، ويقدم 
العديد م���ن الخدمات الصحية المهمة م���ن بينها الطب العام، 
واألس���نان، واألش���عة، والمختبر، وكان يعمل على مدار الساعة، 
ولكن واجهته بعض العقبات الت���ي اضطرت الجمعية العلمية 
الطبية عل���ى اقتصار العمل فيه على الفترة المس���ائية، وذلك 

انسجامًا مع سياسة وزارة الصحة.
بدوره، ثمن خمايس���ة، المس���اعدات الدائم���ة التي تقدمها 
هيئة األعمال الخيرية لصالح تطوير المس���توصف الصحي، بما 

يساعده على االستمرار في تقديم خدماته للمواطنين.
وأكد خمايس���ة، أن البلدة تفتق���ر للخدمات الطبية، خصوصا خالل 
س���اعات الليل، األمر الذي يدفع الح���االت المرضية للتوجه إلى مركز 
المدينة طلبًا للعالج، ما يحتم تقديم كل أشكال الدعم للمستوصف 

حتى يتمكن من تقديم خدماته للمواطنين على مدار الساعة.
أما المدير اإلداري للمس���توصف، فقال، إن المرضى وتحديدًا 
أولئ���ك الذين يعيش���ون أوضاعًا اقتصادي���ة صعبة تحول دون 
تمكنهم من تغطي���ة نفقات العالج، يتوجهون للمس���توصف 
الصح���ي طلبا للعالج، وهو أمر أخذته إدارة المس���توصف بعين 
االعتبار، ودفعها إلى التفكير الجاد في مس���اندة هؤالء المرضى 

وتوفير خدمات العالج والدواء لهم في أحيان كثيرة مجانًا.

ورشة في "العصرية الجامعية" حول 
اضطرابات التواصل عند األطفال

رام الل���ه - "األيام": عقدت الكلي���ة العصرية الجامعية، 
وضم���ن نش���اطات وفعالي���ات تخصص "تربي���ة الطفل"، 
ورش���ة عمل حول "اضطرابات التواصل والنطق والس���مع 
عند االطفال"، بحضور طلبة التخصص وأس���اتذته، وجمع 
من الحضور المعنيين، وذلك في مبنى المحامي الدكتور 

حسين الشيوخي بمدينة رام الله أمس.
وحاضر في الورش���ة، رئيس برنامج عالج النطق والسمع 

في جامعة بيرزيت ثائر عودة.
وأكد الدكتور بركات فوزي القصراوي، رئيس قسم تربية 
الطف���ل في العصري���ة الجامعية، ورئي���س وحدة الجودة 
والنوعية فيها، أهمية الحديث حول هذا الموضوع كونه 
ظاهرة واسعة في المجتمع، وأن كثير من األسر والعاملين 
مع األطفال قد يواجهون بعض االضطرابات في السمع أو 

النطق عند أطفالهم.
وأكد د. قصراوي أن الكلية العصرية الجامعية، حريصة 
كل الح���رص عل���ى عق���د لق���اءات أكاديمية من ش���أنها 
تغذية معلومات الطلبة، وتس���اهم ف���ي تطوير المعرفة 

المجتمعي���ة، والتي تك���ون مكملة للعملي���ة األكاديمية 
والمادة النظرية التي يتلقاها الطلبة خالل فترة الدراسة، 
وذلك لتأهيلهم وتمكينهم من االنخراط في سوق العمل، 
متسلحين بالمعلومات التي ترتقي بمستواهم المهني.

وف���ي كلمته قال عودة إن هن���اك العديد من القضايا ذات 
االهمي���ة العالية فيما يخ���ص األطفال وم���ن بينها قضية 
التواصل، وليس فقط اإلضطرابات السمعية والنطقية؛ حيث 
أكد أن اإلشكالية ليس���ت في قضية النطق والسمع فحسب، 
إنم���ا في موض���وع التواصل، فهناك مش���اكل تواجه الطفل 
وتمت���د معه حتى مراحل متقدمة. وتن���اول قضية "التأتأة" 
لدى األطفال، وكيفية التواصل الصحيح معهم واالسهام في 
عالجهم، مؤكدا أن هذه االشكالية ال يمكن عالجها بالضغط 
على الطفل، كما يحصل من بعض األهالي الذين يقسون على 

أبنائهم في التعامل لينطقوا الكلمات بشكل صحيح.
وجرى طرح عديد من القضايا ذات الصلة، والمتعلقة في 
الموضوع نفسه، وسبل مس���اعدة الطفل في الوصول إلى 

مستوى جيد في قضية التواصل.


