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تنويه
ورد خطأ في إعالن أراضي رقم 2019/7009 المنشور في الحياة الجديدة اسم الوكيل خليل محمد ناصر 

كميل طحاينه، والصحيح خليل محمد ناصر كميل لذا اقتضى التنويه. 

تنويه
ورد خطأ في إعالن أراضي رقم 2019/7012 المنشور في الحياة الجديدة اسم الوكيل خليل محمد ناصر 

كميل طحاينه، والصحيح خليل محمد ناصر كميل لذا اقتضى التنويه.

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن
وزارة المالية

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي جنين

االدارة العامة لضريبة األمالك
الرقم: 2019/30

دائرة تسجيل اراضي جنين

دائرة تسجيل اراضي جنين

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2019/7044

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة هاشم محمد رشاد سعيد مجدوبية بصفته وكيال بموجب 
الوكالة الدورية رقم 3155/2018/437 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/3/25 

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 7044/ج/2019 على القطعة 21 من حوض رقم 8 من أراضي عجه .
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمســة أيام من تاريخ النشــر 

وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : هاشم محمد رشاد سعيد مجدوبية

اسم الموكل « المالك:   عبد النعيم محمد الحاج سعيد . 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن
يعلــن اطــالع العموم بأنه قد تقدم الى دائــرة ضريبة األمالك بيت لحم  الســيد: محمود الياس احمد 
عايــش.     هويــة رقــم (943382861). وذلــك بصفتــه وكيــال عاما عــن الوريث «خليــل علي محمد 
التعمري» بموجب وكالة رقم سجل: 1773، صفحة: 2017/2 بتاريخ 2017/8/6، الصادرة عن سفارة 

دولة فلسطين في األردن.
الحوض رقم: 6.  القطعة رقم: 23.    من أراضي: عرب التعامرة. اسم الموقع: أبو الزيتون.

اسم المالك: علي محمد عبد اهللا التعمري.
المساحة: 8000م+2 9000م2.

وذلك من اجل عمل اخراج قيد في القطعة المذكورة أعاله.
 فمن له اعتراض عليه التقدم الى دائرة ضريبة األمالك في بيت لحم خالل مدة أقصاها (15) يوما من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك سوف يتم السير بإجراءات الملف حسب األصول.

مدير دائرة ضريبة األمالك بيت لحم 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2019/7102

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة روان جمال حسن أبو خميس بصفته وكيال بموجب الوكالة  
الدورية رقم 9640/2019/447 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2019/9/8 

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 7102/ج/2019 على القطعة 14 من حوض رقم 2 من أراضي قباطية .
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمســة أيام من تاريخ النشــر 

وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : روان جمال حسن أبو خميس. 

اسم الموكل « المالك:   يوسف محمود يوسف جرادات.

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2019/7103

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة روان جمال حسن أبو خميس بصفته وكيال بموجب الوكالة  
الدورية رقم 9861/2019/447 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2019/9/11 

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 7103/ج/2019 على القطعة 38 من حوض رقم 2 من أراضي قباطية .
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمســة أيام من تاريخ النشــر 

وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : روان جمال حسن أبو خميس. 

اسم الموكل « المالك:   عبد الكريم توفيق محمود لحلوح.

دائرة تسجيل أراضي جنين 

9/17 د

9/17 د

9/17 د

9/17 د

   دولــة فلسطيــن

   دولــة فلسطيــن   دولــة فلسطيــن

   دولــة فلسطيــن

9/17 د

9/17 د9/17 د

9/17 د

السلطة القضائية

السلطة القضائيةالسلطة القضائية

السلطة القضائية

إخطار تنفيذي  صادر عن دائرة تنفيذ جنين
رقم القضية 2018/5544 سجل تنفيذ 

إلى المدين / المحكوم عليه : جاد نور الدين فايز محمد جبر هوية رقم 411575301  عنوانه  القدس- 
عناتا وسط البلد  أخبرك بأن الدائن المحكوم له/ م :   أمين برهان محمد الشلبي/ جنين. 

قد أبرز لهذه الدائرة شيك يحمل توقيعك بصمتك و مستحق األداء بمبلغ 10000 شيقل إسرائيلي 
المرفق عنه صورة لالطالع                 

لذلك فإنه يتوجب  حضورك  ومراجعتك بالذات أو إرسال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل أسبوعين من 
تاريخ اإلعالم وفقاً ألحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب األصول و إذا لم تبادر بذلك 

فسوف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى إخطارك بذلك . 

مأمور التنفيذ 

اخطار تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ بيت لحم
رقم القضية: 2018/406 سجل تنفيذ 

الى المدين / المحكوم عليه  -1 جمال عبد الرحمن احمد درويش هوية رقم: 987101573   وعنوانه: 
بيــت لحــم – بيت لحم – مخيم عايدة بالقــرب من مفتاح العودة  هاتف: أخبرك بأن الدائن المحكوم له 
-1زيد عدنان محمود صالح/ بيت لحم قد أبرز لهذه الدائرة شــيك تحمل توقيعك بصمتك ومســتحقة 

األداء مبلغ شيقل اسرائيلي 1000.0
المرفق عنها صوة لالطالع لذلك فانه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات او ارسال وكيل عنك لدائرة 
التنفيذ خالل اسبوعين من تاريخ هذا االعالم وفقاً ألحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلسطيني 
حســب االصول، وذا لم تبادر بذلك فســوف تقوم دائرة  التنفيذ بإجراءات التنفيذ حســب القانون لذا 

اقتضى اخطارك بذلك .

مأمور التنفيذ

اخطار تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ بيت لحم
رقم القضية : 2019/3203 سجل تنفيذ

الى المدين / المحكوم عليه : راضي علي دخل اهللا الحجاحجه هوية رقم  905184024-1  وعنوانه: 
بيت لحم، تقوع ، قرب مدرسة االرزة   أخبرك بأن الدائن/المحكوم له : 1. اياد خليل حنا قمصية /بيت 
لحــم  قــد ابرز لهذه الدائرة كمبياالت  تحمل توقيعك/بصمتك ومســتحقة األداء بمبلغ 4000  شــيقل 

إسرائيلي  المرفق عنها صورة لالطالع.
لذلــك فانــه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات او ارســال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل أســبوعين 
من تاريخ هذا االعالم وفقا ألحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب األصول. واذا لم 

تبادر بذلك فسوف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى اخطارك بذلك .

مأمور التنفيذ

إخطار تنفيذي  صادر عن دائرة تنفيذ جنين
رقم القضية 2018/5543 سجل تنفيذ 

إلى المدين / المحكوم عليه : جاد نور الدين فايز محمد جبر رقم 411575301  عنوانه  القدس- عناتا 
وســط البلد  أخبرك بأن الدائن المحكوم له/ م :   برهان محمد ســعيد  الشــلبي/ جنين.  قد أبرز لهذه 

الدائرة شيك يحمل توقيعك بصمتك و مستحق األداء بمبلغ 10000 شيقل إسرائيلي 
المرفق عنه صورة لالطالع                 

لذلك فإنه يتوجب  حضورك  ومراجعتك بالذات أو إرسال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل أسبوعين من 
تاريخ اإلعالم وفقاً ألحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب األصول و إذا لم تبادر بذلك 

فسوف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى إخطارك بذلك . 

مأمور التنفيذ 

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي جنين

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2019/7125

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة صخر عزام جميل فشافشة بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 8624/2019/447 عدل جنين بتاريخ 2019/8/18 

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 7125/ج/2019 على القطعة 25 من حوض رقم 12 من أراضي جبع .
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمســة أيام من تاريخ النشــر 

وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : صخر عزام جميل فشافشة. 

 اسم الموكل « المالك:   فتحي محمد صالح ماليشة. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

دولــة فلسطيــن9/17 د
سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي جنين

دائرة تسجيل اراضي جنين

دائرة تسجيل اراضي جنين

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2019/7122

يعلــن الطــالع العموم أنه تقــدم لهذه الدائرة محمد رفيق عبد الخالــق طحاينة بصفته وكيال بموجب 
الوكالــة الخاصة رقــم 7616/2019/446 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2019/7/21   وذلك لتقديم 
معاملــة بيــع رقم 7122/ج/2019 على القطعة (3)+(1) من حوض رقم 8 من أراضي قباطية .  فمن 
له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمســة أيام من تاريخ النشــر وإال 

سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : محمد رفيق عبد الخالق طحاينة.

اسم الموكل « المالك:  عمر محمد محمود عساف. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2019/7116

يعلــن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة علي بســام علي ســمودي بصفتــه وكيال بموجب الوكالة  
الدورية 8441/2019/447 بتاريخ 2019/8/6 

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 7116/ج/2019 على القطعة 20 من حوض رقم 24 من أراضي اليامون. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمســة أيام من تاريخ النشــر 

وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : علي بسام علي سمودي.

اسم الموكل « المالك:   وائل محمود صالح سمودي

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة عرفات حلمي جوابره بصفته وريث بموجب حجة حصر إرث 

رقم 273/15/271 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2015/8/20 
وذلك لتقديم معاملة استخراج كوشان تسوية على القطعة 8 من حوض رقم 2 من أراضي كفر راعي . 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة عشــرة أيام من تاريخ النشــر 

وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون

دائرة تسجيل أراضي جنين 

9/17 د

9/17 د

9/17 د

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي جنين

دائرة تسجيل اراضي جنين

دائرة تسجيل اراضي جنين

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2019/7106

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة أمامه محمد عمر غنام بصفتها وكيال بموجب الوكالة  الدورية 
رقــم 5337/2019/445 الصــادرة عــن  عدل جنين بتاريــخ 2019/5/16  الكعطوفة على العامة رقم 
429/2006/350 عدل جنين 2006/1/22 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 7106/ج/2019 على القطعة 
8 مــن حــوض رقم 31 من أراضي جبع.  فمــن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة 
خالل فترة خمسة أيام من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون

اسم الوكيل : أمامه محمد عمر غنام.
اسم الموكل « المالك:  عايش أمين يوسف البالبشة. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2019/7095

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة محمد فراس أحمد زقزوق بصفتها وكيال بموجب الوكالة الدورية رقم 
9056/2018/440 الصادرة عن  عدل جنين بتاريخ 2018/8/30   المعطوفة على العامة ســجل 1932 صفحة 
2018/15 سفارة فلسطين عمان 2018/8/6  وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 7095/ج/2019 على القطعة 68 
من حوض رقم 11 من أراضي صانور .  فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة 

خمسة أيام من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : محمد فراس أحمد زقزوق.

اسم الموكل « المالك:  كفى محمود أمين جرار.

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2019/7126

يعلــن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة فراس لطفي محمد عابد بصفتهم وكيال بموجب الوكالة 
الدوريــة رقم 4372/2019/445 الصــادرة عن عدل جنين بتاريخ 2019/4/18 المعطوفة على العامة 
رقم سجل 1946 صفحة 2018/74 سفارة فلسطين عمان تاريخ 2018/8/30 والعامة رقم سجل 1965 
صفحة 2018/37 سفارة فلسطين عمان تاريخ 2018/10/1 وبموجب الدورية 3910/2019/445 عدل 
جنين تاريخ 2019/4/8 المعطوفة على العامة رقم 4560/2009/394 عدل جنين تاريخ 2009/6/1  

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 7126/ج/2019 على القطعة 10 من حوض رقم 12 من أراضي برقين. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمســة أيام من تاريخ النشــر 

وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : فراس لطفي محمد عابد.

اســم الموكل « المالك:  ( فراس+ عصام+ أشــرف+ محمد+ ريما+ لينا+ لبنى+ رانية+ رنا أبناء 
غازي صالح عابد)، ( محمد+ رائد+ وسيم+ غادة+ فدوى+ لبنى أبناء فيصل صالح عابد)، ( عاشور+ 
صالح+ ســامح+ فهيم+ محمد+ فاتنة+ فاطمة أبناء فاروق صالح عابد)، آمال فريد محمد عاشــور، 
( أحمــد+ محمــود+ إبراهيم+مريم أبناء محمــد صالح عابد)، ( رانيا+ لينا أبنــاء أحمد كامل صالح)، 

شهد نعمان نافع مرعي.

دائرة تسجيل أراضي جنين 

9/17 د

9/17 د

9/17 د

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

9/17 د
دائرة تنفيذ بيت لحم

ورقة اخبار لتنفيذ حكم صادرة عن دائرة تنفيذ بيت لحم 
بواسطة النشر في الدعوى رقم 2019/2510 تنفيذ

الى المدين /المحكوم عليه رمزي يوسف نخله البعبيش ومحل اإلقامة بيت لحم- بيت ساحور– شارع 
الراس  عمارة نمر عواد. أعلمك تقرر المحكمة الحكم بتخلية الماجور محل التداعي والزام المدعى عليه 
بدفع مبلغ 6800 دوالر ورد المطالبة بالفائدة القانونية رقم االعالم 2018/900 وتاريخه 2019/2/19 
. الدائن/ المحكوم له: منير الياس يعقوب قمصيه/ بيت لحم  لذا يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات او 
ارســال وكيال عنك لدائرة التنفيذ خالل اســبوعين من تاريخ نشر هذا اإلعالم وفقا الحكام المادة (10)

من قانون التنفيذ الفلســطيني  او تنفيذ مضمون القرار حســب األصول  واذا لم تبادر بذلك فســوف 
تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى اخطارك بذلك.

مأمور تنفيذ محكمة بيت لحم

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن   دولــة فلسطيــن
9/17 د9/17 د9/17 د

السلطة القضائيةالسلطة القضائيةدائرة تنفيذ بيت لحم

ورقة اخبار لتنفيذ حكم  صادر عن دائرة تنفيذ بيت لحم
في الدعوى رقم 2019/1661 تنفيذ  

المحكوم عليهم :-1 شــحاده شــاكر شحاده خليف محل اإلقامة بيت لحم ، بيت لحم – الخليفات – قرب 
سوبر ماركت ابوحمزه هاتف: -2 جمال شاكر شحاده خليف محل اإلقامة بيت لحم ، بيت لحم – الخليفات 
– قرب سوبر ماركت ابوحمزه هاتف: -3 امل شاكر شحاده خليف هوية رقم 87070588 محل اإلقامة 
بيت لحم ، بيت لحم – الخليفات – قرب سوبر ماركت ابوحمزه هاتف: -4 إبراهيم شاكر شحاده خليف 

محل اإلقامة بيت لحم ، بيت لحم – الخليفات – قرب سوبر ماركت ابوحمزه هاتف: 
المحكوم به : رد االستئناف موضوعا وتأييدا الحكم المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف 

ومبلغ 100 دينار أردني أتعاب محاماة عن هذه المرحلة. 
الدائن / المحكوم له -1 يوسف إبراهيم احمد اخميس / بيت لحم .

تقــرر وعمــال بأحكام المادة (10) من قانون التنفيذ اشــعارك بطرح األعالم المذكــور اعاله وفي حال 
انقضــاء المــدة المقررة قانونا في ظــرف 14 يوم اعتبارا من تاريخ تبليغك هــذا االخبار دون مراجعة 
الدائرة او تنفيذ مضمون القرار المحكوم بع اعاله سيتم مباشرة اجراءات التنفيذ بحقك وفقا لألصول .

مأمور التنفيذ

اخطار تنفيذي  صادر عن دائرة تنفيذ بيت لحم
رقم القضية: 2018/3703 سجل تنفيذ 

الى المدين / المحكوم عليه  -1 محمد جمال احمد عجاج هوية رقم: 949998181 وعنوانه: بيت لحم 
– بيت لحم، قرب ســوبر ماركت الراضي  هاتف: -2منذر ناصر موســى عواد هوية رقم: 403447907 
وعنوانــه: بيت لحم – شــارع الصف، قرب مســجد صالح الدين هاتف: أخبرك بــأن الدائن المحكوم له 
-1قسم اإلقراض لدى وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى/ 
طولكرم قد أبرز لهذه الدائرة كميالة تحمل توقيعك بصمتك ومستحقة األداء مبلغ دينار أردني 1024.0 
المرفــق عنهــا صوة لالطالع لذلك فانه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات او ارســال كل عنك لدائرة 

التنفيذ خالل اسبوعين من تاريخ هذا
االعــالم وفقاً ألحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلســطيني حســب االصــول، وذا لم تبادر بذلك 

فسوف تقوم دائرة
التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى اخطاك بذلك 

اخطار تنفيذي -بالنشر في احدى الصحف المحلية.

مأمور التنفيذ

ورقة اخبار لتنفيذ حكم 
 صادر عن دائرة تنفيذ بيت لحم

هيئة القاضي :شادي طباخي 
في الدعوى رقم 2019/2235 تنفيذ  

المحكوم عليه  1 - نيلي سمير الياس اعميه، بيت لحم، الكركفة، حارة حنانيا – شارع الكركفة – بالقرب 
من مخبز قراعة بواسطة 

المحكــوم بــه : تقرر المحكمة الحكــم بتخلية المدعى عليه من العقار الموصــوف في البند االول من 
الئحة الدعوى وتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل والشاغلين وبذات الوقت الزامها بدفع مبلغ 1725 

دينار اردني
الدائن / المحكوم له -1 جورج  ابراهيم بولص حنانيا / بيت لحم .

تقــرر وعمــال بأحكام المادة (10) من قانون التنفيذ اشــعارك بطرح األعالم المذكــور اعاله وفي حال 
انقضــاء المــدة المقررة قانونا في ظــرف 14 يوم اعتبارا من تاريخ تبليغك هــذا االخبار دون مراجعة 
الدائرة او تنفيذ مضمون القرار المحكوم بع اعاله سيتم مباشرة اجراءات التنفيذ بحقك وفقا لألصول .

مأمور التنفيذ

طلبة من «القدس المفتوحة» يطورون سواراً ذكياً لتتبع األطفال وكبار السن

لذوي الفئة المستهدفة.
المشــروع  مشــرف  وقــال 
ثــورة  إن  إبراهيــم  ليــث 
ت  مــا لمعلو ا جيــا  لو تكنو
واالتصــاالت شــهدت تطوراً 
ســريعاً ومتالحقاً على مدى 
الســنوات القليلــة الماضية. 
فمع زيادة الطلب على خدمات 
هــذه األنظمــة، أصبــح من 
الضــروري تســخيرها لحل 
المشكالت اليومية في شتى 
مجاالت الحياة، وهذا ما هدف 

إليه المشروع.
وأضــاف: «تعد فئة األطفال 
الســن، وخصوصــاً  وكبــار 
المصابين بمرض الزهايمر، 
من أهم الفئات العمرية في 
المجتمع التــي يجب وضعها 
المراقبة المســتمرة؛  تحــت 
لتجنب المشــكالت المتعلقة 

بعمليات الخطف أو الضياع». 
وقــال: إن هــذا يأتــي ضمن 
للطلبــة،  تخــرج  مشــروع 
والهــدف مــن عرضــه هــو 
الحصول على تبن رســمي 
الفكــرة  لهــذه  واحتضــان 
اإلبداعية بغية إنشاء شركة 

ناشئة إلنتاج هذا السوار.
لمشــروع  «ا ن  أ وأوضــح 
يتلمس احتياجات فئة مهمة 
جــداً متمثلة باألطفال وكبار 
الســن ممــن يعانــون مــن 
األمــراض من أجــل الحفاظ 
عليهم وتتبعهم، فالمشروع 
مجتمعي بامتياز ويستهدف 
المحافظــة علــى هــذه فئة 
مهمــة فــي المجتمــع بعــد 
تزايــد الحديــث عــن فقدان 
أطفال وكبار سن يعانون من 

الزهايمر.

مــن  عليهــا  حصلنــا  التــي 
الدراسة في بناء نظام كامل 
متكامــل قــادر علــى إجــراء 
عمليات المراقبــة والمتابعة 
لألطفــال وكبار الســن، وقد 
تمخض عن بناء هذا النظام 
للوجــود تحقيــق  وإظهــاره 
مجموعة من األهداف تتمثل 
في تقليل الضرر الناتج عن 
ضياع أو خطف األطفال وكبار 
السن، إضافة إلى توفير نوع 
من االتصــال والتواصل بين 
الفئــة المســتهدفة وذويهم 
بصــرف النظــر عــن مــكان 
تواجدهم، وهــذا يوفر نوعاً 
مــن األمن واألمان النفســي 

جنيــن- الحيــاة الجديــدة- 
طور طلبة من فــرع جامعة 
فــي  المفتوحــة  لقــدس  ا
جنيــن مشــروعاً يتمثل في 
تصميــم وبنــاء ســوار ذكي 
لتتبع األطفال وكبار الســن 
ومراقبتهم. ونجــح الطلبة: 
فاطمة عبد الهــادي، ومالك 
ســعيد، وجبريــل عابد، في 
تصميم هذا الســوار الذكي 
تحــت إشــراف عضــو هيئة 
التدريــس في فــرع جنين أ. 

ليث إبراهيم.
وتناول هذا المشروع، بحسب 
الطلبة، عملية تصميم وبناء 
ســوار ذكي لتتبــع األطفال 
وكبار السن ومراقبتهم عن 
بعــد، خــالل توجههــم إلــى 
المدرســة أو تواجدهــم في 
المناطــق العامــة المزدحمة 
بالناس؛ من أجل الحفاظ على 
ســالمتهم وتجنب تعرضهم 

للضيــاع أو الخطــف، وذلــك 
من خالل تطبيق «أندرويد» 
صمم خصيصاً لهذا الغرض.

ويتكون النظام من مجموعة 
قطع إلكترونية مختلفة، حيث 
تشكل المتحكمة والمعروفة 
 (Arduino Nano) باســم 
القطعة الرئيسية في النظام. 
تقوم هذه المتحكمة بتحديد 
الموقع للشــخص  إحداثيات 
يرتــدي  الــذي  المســتهدف 
الســوار باســتخدام قطعــة 
 (GPS GY-NEO6MV2 )
ومــن ثــم إرســالها لتطبيق 
«أندرويد» باستخدام قطعة 
 ،(Mini GSM A6 Module)
والذي يقوم بــدوره بإظهار 
اإلحداثيــات المســتلمة على 
الخريطــة بشــكل متواصل 
لمتابعــة ومراقبــة تحركات 

الشخص المطلوب.
العملية  النتائــج  وتتلخــص 

قلقيلية: مبادرة لتعزيز 
دور الشباب في دوائر صنع القرار

قلقيلة- الحيــاة الجديدة- أكــد اللواء رافع 
رواجبــة محافــظ محافظــة قلقيليــة على 
أهمية دعم الشباب وتنمية قدراتهم القيادية 
وتحقيق طموحاتهم وآمالهم ومســاندتهم 
فــي مشــاريعهم الشــبابية الطموحة التي 
تعبر عن االنتماء للقضايا والثوابت الوطنية، 
واعدادهم اعــدادا جيدا ليكونوا صناع قرار، 
جاء ذلك خالل لقائــه في مكتبه اليوم وفدا 
شبابيا من متطوعي جمعية منتدى المثقفين 
في مدينية قلقيلية ترأسه خالد جبر رئيس 

الجمعية.
وثمن المحافظ دور الشباب في البناء والتطور، 
واشــار الى واقع المحافظة والتحديات نتيجة 
لالحتــالل وسياســاته الهادفــة الــى تهجيــر 
المواطنين، مؤكدا علــى اهمية تكاتف كافة 
الجهــود لتعزيــز صمــود المواطنيــن خاصة 
الشــباب، منوها الى ايــالء محافظة قلقيلية 
اهمية من قبل الحكومة الفلسطينية من خالل 
العنقود الزراعي لتعزيز التنمية واعطاء فرص 

للشباب وفتح افق جديدة خاصة في موضوع 
التمكين الزراعي.

واكــد  جبــر علــى دور الشــباب فــي التنمية 
والبنــاء، وقدم شــرحا عن الشــباب ودورهم 
وطموحاتهم، مؤكدا على اهمية اظهار رغبات 
الشــباب وتنميتهــم ثقافيا، وتعزيــز دورهم 
االجتماعي ودمجهم في المؤسسات من خالل 

المبادرات والعمل التطوعي. 
وقــدم الشــباب متطوعــو جمعيــة منتــدى 
المثقفيــن مبــادرة لتعزيــز دور الشــباب بما 
يتناسب مع نسبتهم في المجتمع الفلسطيني 
والتــي تبلــغ %30 مــن عدد الســكان، حيث ال 
يتجاوز الشباب العاملون في مراكز القرار 1%، 
منوهين الــى ان االجندة الوطنية تعمل على 
تعزيز دور الشباب من خالل تمكينهم وتوفير 
الفرص لهم وتوســيع مســتويات المشاركة 
السياســية والمدنية، وطالبو بتمثيل الشباب 
في االجسام الرسمية في المحافظة التي لها 

دور في صنع القرار.

لقاء يبحث النهوض بالمشهد الثقافي في محافظة جنين
جنيــن- وفا- بحث محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، مع وزير 
الثقافــة عاطف أبو ســيف، امس الثالثاء، النهوض بالمشــهد 
الثقافي وتنشــيط الفعاليات فيه. ورافــق الوزير مديرة ثقافة 
جنيــن أمال غــزال ووفد من الوزارة، بحضــور عدد من أعضاء 

المجلس االستشاري الثقافي، وطاقم من المحافظة.
وأشــار أبو ســيف إلى أهمية الزيارة لالطــالع على االحتياجات 
الثقافية والعمل مع محافظ جنين من أجل النهوض بالمشاريع 
الثقافيــة بتعاون الجميع.بدوره، تمنــى الرجوب أن تكون هذه 
الزيارة بداية نشــاط جديد للحراك الثقافي في جنين، مشــيرا 
إلى المقومات واألسس الثقافية التي قد تضع المحافظة ضمن 
أولويــات الوزارة فــي رفدها بالنشــاطات والفعاليات الثقافية.

وناقش الجانبان انشاء قصر ثقافة في جنين لدوره الذي يخدم 
إبداعات الوسط األدبي واحتضان الفعاليات الثقافية.


