
7االربعاء 2019/7/10 أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة شرق خانيونس الشرعية االبتدائية

التاريخ: 2019/7/8

إعالن وراثة صادر عن محكمة شرق خانيونس الشرعية
تق���دم لمحكمة ش���رق خانيون���س مضبطة موقعة من مخت���ار عائلة أبو ش���اب مؤرخة في 
2019/7/8م تتضم���ن ان: محمود حس���ين صقر ابو صقر المش���هور محمود حس���ين صقر 
الرقب من بني س���هيال وس���كانها قد توفي إلى رحمته تعالى بتاريخ 1994/1/8م وانحصر 
إرثه الش���رعي واالنتقالي ف���ي زوجته خضرة حمدان احمد ابو صقر وف���ي اوالده منها وهم 
صقر وعبد الكريم وحس���ين وياس���ر ووليد ومصباح وخضيرة وخيزران وفي اوالده من زوجته 
المتوفاة قبله مريم عبد الحميد س���الم ابو عمر وهم احم���د ومحمد ومرزوقة وفي اوالد ابنته 
س���عاد المتوفاة قبله وهم مؤيد ومحمد ومحمود وأسماء المتولدين لسعاد من زوجها احمد 
علي عليان القانوص ثم بتاري���خ 2011/4/6م توفيت خضرة حمدان احمد ابو صقر وانحصر 
ارثها الش���رعي واالنتقالي في اوالدها من زوجها المتوفى قبلها محمود المذكور وهم صقر 
وعبد الكريم وحس���ين وياس���ر ووليد ومصب���اح وخضيرة وخيزران وفي اوالد ابنتها س���عاد 
المتوفاة قبله وهم مؤيد ومحمد ومحمود وأس���ماء المتولدين لس���عاد من زوجها احمد علي 
عليان القانوص فقط وال وارث للمتوفية المذكورة س���وى م���ن ذكر وليس لها وصية واجبة 
أو اختياري���ة وال أوالد كب���ار توفوا حال حياتها وتركوا ورثة، فم���ن له حق االعتراض مراجعة 
محكمة ش���رق خانيونس الشرعية خالل خمسة عش���ر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن وحرر 

في يوم 5 ذو القعدة لسنة 1440ه� وفق 2019/7/8م.
قاضي محكمة شرق خانيونس الشرعية

دولة فلسطين
السلطة القضائية

ورقة إخبار لتنفيذ حكم بالنشر
صادر عن دائرة تنفيذ جنين
هيئة القاضي: عال شريف

في الدعوى رقم 2018/7830 تنفيذ
المحكوم عليه: ياسر انيس سعيد ابو حسن هوية رقم: 906491295

جنين � اليامون � الحارة الشرقية
رقم: 2018/1019 

تاريخ: 2018/10/23
صادرة عن محكمة صلح جنين

المحكوم به: الحكم حسب ما جاء في الئحة الدعوى وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف
الدائن/ المحكوم له: عزمي عبد الحافظ شامي سمودي/ جنين.

تقرر وعماًل بأحكام المادة 10 من قانون التنفيذ إش���عارك بطرح اإلعالم المذكور أعاله وفي حال 
انقضاء المدة المقررة قانونًا في ظرف 14 يوم اعتبارا من تاريخ تبليغك هذا اإلخبار دون مراجعة 
الدائرة أو تنفيذ مضمون القرار المحكوم به أعاله س���يتم مباش���رة إجراءات التنفيذ بحقك وفقًا 

لألصول.
مأمور التنفيذ

دولة  فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 4812/ج/2019
التاريخ: 2019/6/23

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد/ة محمود وجيه مصطفى حمارشة 
وذل���ك بصفة وكيال دوريا بموج���ب الوكالة الدورية رق���م 444/2019/2424 تاري���خ 2019/2/28 
والمعطوفة على العامة رقم سجل 1918 صفحة رقم 2018/87 الصادرة عن سفارة دولة فلسطين/ 

عمان بتاريخ 2018/7/15
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على اراضي يعبد حوض رقم 18 قطعة رقم 57
فمن له أي اعتراض على ذلك التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

نجاح + تهاني بنات توفيق س���ليم حمارشة وعصام 
محمد سليم حمارشة

محمود وجيه مصطفى حمارشة

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 5227/ج/2019
التاريخ: 2019/7/9

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد/ة ابراهيم محمد ابراهيم نواهضة 

وذلك بصفة وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 445/2019/3815 تاريخ 2019/4/4
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على اراضي اليامون حوض رقم 23 قطعة رقم 107
فمن له أي اعتراض على ذلك التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

ابراهيم محمد ابراهيم نواهضة فاروق علي محمد حوشية  
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 5234/ج/2019
التاريخ: 2019/7/9

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن الطالع العموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد/ة  سليمان محمود 
ابراهيم شركس بصفتي وكيال عن: عصام عبد الله محمود غنما + ناهدة عبد الله محمود 

غنما بموجب الوكالة الخاصة رقم س2018/22 ص1860 تاريخ 2018/2/12
بيع 670.27م من حصص عصام + بيع 135م من حصص ناهدة

الصادرة من كاتب عدل سفارة دولة فلسطين/ عمان
وذلك بمعاملة بيع على اراضي برقين حوض رقم 14 قطعة رقم 30

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة خمسة 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: 5229/ج/2019
التاريخ: 2019/7/9

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن الطالع العموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد/ة سليمان محمود 
ابراهيم شركس وذلك بصفة وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 434/2017/8413 
تاري���خ 2017/8/24 معطوفة على العامة رقم 407/2011/5417 الصادرة عن كاتب عدل 
جنين بتاريخ 2011/6/15 والعامة رقم 415/2013/5483 الصادرة عن كاتب عدل جنين 
بتاري���خ 2013/7/11 والخاصة رق���م 434/2017/8080 الصادرة ع���ن كاتب عدل جنين 
بتاريخ 2017/8/6 والمعطوفة على العامة رقم 401/2010/4528 الصادرة عن كاتب عدل 
جنين بتاريخ 2010/5/19 والخاصة رقم 434/2017/8470 الصادرة عن كاتب عدل جنين 
بتاري���خ 2017/8/27 والمعطوفة على العامة رق���م 416/2013/7913 الصادرة عن كاتب 
عدل جنين بتاريخ 2013/10/2 والخاصة رقم 434/2013/8414 الصادرة عن كاتب عدل 
جني���ن بتاري���خ 2017/8/24 والمعطوفة على العامة رق���م 351/2006/482 الصادرة عن 
كاتب عدل جنين بتاريخ 2006/1/24 والخاصة رقم 437/2018/1976 الصادرة عن كاتب 
عدل جني���ن بتاريخ 2018/2/22 اصرح عن بيع 1938 متر مربع من حصص محمد نظمي 
انيس نفاع واصرح عن بيع كامل حصص بقية الموكلين بحيث تقس���م بين المشترين 
بواقع 7000 متر مربع للمش���تري محمد و10000 متر مربع للمش���تري زاهي و2000 متر 
مربع للمشتري راجي و5000 متر مربع للمشتري هايل وما تبقى من الحصص للمشترية 

عذبة
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على اراضي جنين حوض  رقم 20079 قطعة رقم 9
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة خمسة أيام من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

دينا + جميلة + ايمان  + ايهاب + اس���عد ابناء 
علي منيب نفاع وسعيد + يزيد ابناء عبد الحليم 

سعيد الجيوسي

 سليمان محمود ابراهيم شركس

سهام انيس اس���عد نفاع وأنيسة منيب اسعد 
نفاع وعبير + ديانا + انيس + محمد ابناء نظمي 

انيس نفاع

سليمان محمود ابراهيم شركس

راش���د طاهر محمد الش���ايب ونازك حمدي علي 
نفاع وسامر عزمي انيس نفاع

سليمان محمود ابراهيم شركس

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 5211/ج/2019
التاريخ: 2019/7/9

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن الطالع العموم بأن���ه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة روان جمال 
حسن ابو خميس وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 446/2019/6984 
تاري���خ 2019/7/7 معطوفة على العامة رق���م 415/2013/5481 الصادرة عن كاتب عدل 

جنين بتاريخ 2013/7/11
الصادرة من كاتب عدل جنين 

وذلك بمعاملة بيع على أراضي بيت قاد حوض رقم 20037 قطعة رقم 2
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة خمسة أيام من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  
روان جمال حسن أبو خميس فايز راجح فايز العبوشي  

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 5209/ج/2019
التاريخ: 2019/7/9

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة روان جمال حس���ن ابو 
خميس وذلك بصفة وكيال دوريا بموج���ب الوكالة الدورية رقم 445/2019/3957 تاريخ 

2019/4/9
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على أراضي اليامون حوض رقم 25 قطعة رقم 64
فم���ن ل���ه أي اعتراض على ذلك علي���ه التقدم باعتراض إلى دائ���رة األراضي خالل فترة 
خمسة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(   

روان جمال حسن ابو خميس جميل + فيصل ابناء محمد عبد الوهاب محمود 
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طولكرم
رقم المعاملة 914/ج/2019
التاريخ: 2019/7/9

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
أنا/ يوس���ف صبري يوس���ف »مصطفى العل���ي« بصفت���ي وكي���ل دوري بالوكالة رقم 

209/3748 عدل طولكرم 
إلتمام معامالت بيع رقم معاملة: 914/ج/2019

رقم القطعة رقم الحوض   اسم البلد  
3   8179 طولكرم  

ولمن له االعتراض على ذلك التقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي طولكرم لالعتراض خالل 
فترة خمس���ة أيام من تاريخ هذا النش���ر وبخالف ذلك يتم الس���ير في المعاملة حسب 

األصول والقانون.
اسم المالك           اسم الوكيل

اسامة سليم حسن عبد القادر          يوسف صبري يوسف »مصطفى العلي«/ وكيل دوري
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

تنويه
لقد س���قط سهوًا في إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله بموجب الوكالة الدورية رقم 
2018/16700 بتاري���خ 2018/8/29 وذلك بمعاملة بيع أراضي المزرعة الش���رقية، حوض 
رق���م 18 قطع���ة رقم 185، والصحيح ه���و حوض رقم 19 قطعة رق���م 185، لذا اقتضي 

التنويه.

إخطار نهائي قبل اتخاذ
اإلجراءات القانونية

بدون إجحاف بالحقوق
التاريخ: 2019/7/10

المخطر: محمد رائد عب���د الرزاق زلوم حامل هوية رقم 411594070 وكيله المحامي: احمد 
جربون/ رام الله/ عمارة السفينة ط4.

المخطر إليه: محمود صالح محمود ابو ناصر هوية رقم 904378304
عنوانه للتبليغ: رام الله/ بيت عنان/ قرب المجلس القروي.

الموضوع: المطالبة بمبلغ 25000 خمسة وعشرون الف شيقل.
تفاصيل اإلخطار

أتوجه إلي���ك بإخطاري هذا كما يلي، حيث انك المخطر اليه قمت بتحرير وتوقيع ش���يك 
لصالح المخطر مسحوب على بنك فلسطين وهي كما يلي:

 • ش���يك رقم 30000524 مسحوب على بنك فلسطين فرع رام الله بقيمة 25000 خمسة 
وعشرون الف شيقل مستحق األداء بتاريخ 2019/3/18م.

ولدى عرض المخطر الش���يكات المذكورة أعاله على البنك المس���حوب عليه قيمته عادت 
ب���دون صرف لكون الحس���اب مغلق و/أو لع���دم وجود رصيد و/أو ع���دم وجود رصيد كافي 
للدفع، وحيث أن المخطر قد طالبك مرارًا وتكرارًا بوجوب تس���ديد قيمة الشيكات المرقومة 
أعاله إاّل أنك تمنعت عن الدفع بدون مبرر و/أو مسوغ قانوني، لذلك فإنني أخطرك بضرورة 
تسديد قيمة الشيكات المذكورة أعاله والبالغة 25000 خمسة وعشرون الف شيقل فقط، 
خالل مدة أقصاها عش���رة أيام م���ن تاريخ تبلغك إخطاري هذا وبخ���الف ذلك اتخاذ كافة 
اإلجراءات القانونية والقضائية بحقك وأنت بال ش���ك في غن���ى عن ذلك، علمًا بأن فعلك 
هذا يشكل جرم إصدار ش���يك بدون رصيد خالفًا ألحكام المادة 421 من قانون العقوبات 

رقم 16 لسنة 1960.
هذا مع االحترام

وكيل المخطر

إخطار نهائي قبل اتخاذ
اإلجراءات القانونية

بدون إجحاف بالحقوق
التاريخ: 2019/7/10

المخطر: محمد رائد عب���د الرزاق زلوم حامل هوية رقم 411594070 وكيله المحامي: احمد 
جربون/ رام الله/ عمارة السفينة ط4.

المخطر إليه: نضال محمود محمد حوشية هوية رقم 904016482.
عنوانه للتبليغ: رام الله/ قطنة/ وسط البلد/ بجانب مسجد حمزة.

الموضوع: المطالبة بمبلغ 7200 سبعة آالف ومئتا شيقل.
تفاصيل اإلخطار

أتوجه إلي���ك بإخطاري هذا كما يلي، حيث انك المخطر اليه قمت بتحرير وتوقيع ش���يك 
لصالح المخطر مسحوب على بنك فلسطين وهي كما يلي:

 • ش���يك رقم 30000121 مسحوب على بنك فلس���طين فرع رام الله بقيمة 3600 ثالثة 
االف وستمائة شيقل مستحق األداء بتاريخ 2019/5/7م.

 • ش���يك رقم 30000117 مسحوب على بنك فلس���طين فرع رام الله بقيمة 3600 ثالثة 
االف وستمائة شيقل مستحق األداء بتاريخ 2019/5/11م.

ولدى عرض المخطر الش���يكات المذكورة أعاله على البنك المس���حوب عليه قيمته عادت 
ب���دون صرف لكون الحس���اب مغلق و/أو لع���دم وجود رصيد و/أو ع���دم وجود رصيد كافي 
للدفع، وحيث أن المخطر قد طالبك مرارًا وتكرارًا بوجوب تس���ديد قيمة الشيكات المرقومة 
أعاله إاّل أنك تمنعت عن الدفع بدون مبرر و/أو مسوغ قانوني، لذلك فإنني أخطرك بضرورة 
تس���ديد قيمة الش���يكات المذكورة أعاله والبالغة 7200 س���بعة آالف ومئتا شيقل فقط، 
خالل مدة أقصاها عش���رة أيام م���ن تاريخ تبلغك إخطاري هذا وبخ���الف ذلك اتخاذ كافة 
اإلجراءات القانونية والقضائية بحقك وأنت بال ش���ك في غن���ى عن ذلك، علمًا بأن فعلك 
هذا يشكل جرم إصدار ش���يك بدون رصيد خالفًا ألحكام المادة 421 من قانون العقوبات 

رقم 16 لسنة 1960.
هذا مع االحترام

وكيل المخطر

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط

دائرة ضريبة أمالك طوباس

إعالن صادر عن دائرة ضريبة أمالك طوباس )المالية(

نعلن الطالع العموم بأنه تقدم لدائرة ضريبة أمالك طوباس السيد: خليل مصطفى عبد الله 
فقها بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية والصادرة عن س���فارة دولة فلسطين في 

عمان رقم 2017/63/1819 بتاريخ 2017/11/1م
وذلك لفتح معاملة بيع على القطعة رقم 2/18 من حوض رقم 1/15  أراضي طوباس.

فمن له اعتراض عليه التقدم بطلب رس���مي لدى دائ���رة ضريبة األمالك )المالية( بطوباس 
خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم السير 

باإلجراءات القانونية حسب األصول.

الحصص المباعةاسم الوكيلاسم الموكل

خلي���ل مصطفى عبد عزام محمود عبد الله المرايدة 
الله الفقها

كامل الحصص اإلرثية

عب���د الل���ه محم���ود عب���د الله 
المرايدة

خلي���ل مصطفى عبد 
الله الفقها

كامل الحصص اإلرثية

مدير دائرة ضريبة أمالك طوباس
مؤيد دويكات

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط

اإلدارة العامة لضريبة األمالك
الرقم 2019/19
التاريخ 2019/7/9

يعلن الطالع العموم بأنه قد تقدم إلى دائرة ضريبة األمالك بيت لحم
 الس���يد: رائد محمد عبد الله الصباح  حامل هوية رقم 987577053 وذلك بصفته وكيال 
خاصا ع���ن الوريث خالد احمد عطية عبد الله بموجب وكال���ة خاصة بتاريخ 2019/5/27، 

سجل: 2085، صفحة: 2019/40 الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في األردن.
القطعة رقم: 28. للحوض رقم: 6 

اسم الموقع: خلة البلد من اراضي: عرب التعامرة 
اسم المالك: عطية ناصر عبد الله

المساحة: 3000م2
وذلك من أجل عمل إخراج قيد في القطعة المذكورة أعاله.

فم���ن له اعتراض عليه التقدم إلى دائرة ضريبة األمالك في بيت لحم خالل مدة أقصاها 
)15 يومًا( من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن. وبخالف ذلك سوف يتم السير بإجراءات الملف 

حسب األصول.
واقبلوا االحترام

مدير دائرة ضريبة األمالك بيت لحم

ورشة في جامعة األقصى 
حول نظام إدارة ضمان الجودة

غزة - "األيام": اس���تضافت جامعة األقصى ورش���ة عمل 
حول مهمة خب���راء التعليم العالي ف���ي االتحاد االوروبي 
)TALEX( ف���ي نظ���ام إدارة ضم���ان الجودة، عب���ر تقنية 
الفيديوكونفرن���س بش���قي الوط���ن بدعوة م���ن الهيئة 
الوطنية لالعتماد والجودة، بحض���ور نائب رئيس جامعة 
األقص���ى للش���ؤون األكاديمية أ.د. أيمن صب���ح وعدد من 
الن���واب والش���خصيات األكاديمي���ة ومس���ؤولي الجودة 

بالجامعة والجامعات.
وف���ي كلمته، أش���ار صبح إل���ى ان الورش���ة تهدف إلى 
اس���تعراض تجرب���ة جامعات االتح���اد األوروبي في مجال 

التعليم العالي ونظام إدارة ضمان الجودة.
من جانبه، اس���تعرض رئيس الهيئة الوطنية لالعتماد 
والجودة أ. د. وليد صويلح واقع التعليم العالي ونظام إدارة 
ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية 
داعي���ا إدارات الجامعات لبذل مزيد من الجهد في افتتاح 
برامج مش���تركة بين الجامعات المحلية والعالمية لتكون 
نوعية غير مكررة وحث إدارات الجامعات إلى المنافس���ة 
الحقيقية للوصول إلى العالمية، واالس���تفادة من تجارب 
دول االتحاد األوربي، أماًل أن يكون االجتماع القادم لجميع 

ممثلي الجامعات المحلية تحت سقٍف واحد.

ندوة حوارية في جنين تناقش 
التغطية اإلعالمية لقضايا الطفولة

جنين - "األيام": ناقش���ت ن���دوة حواري���ة نظمتها وزارة 
اإلعالم وش���بكة حماية الطفولة ف���ي محافظة جنين اإلعالم 

وقضايا الطفولة.
وأك���د محاف���ظ جنين، اللواء أك���رم الرجوب، ال���ذي افتتح 
الجلس���ة، ضرورة إجراء عصف ذهني ف���ي قضايا الطفولة، 
والخروج بتوصيات واس���تخالص عبر تتعاطى مع هذا الملف 

الحساس.
وقال إن مجتمعنا بحاجة إلى جملة من األنظمة والقوانين 
واللوائ���ح الناظمة، في ظ���ل تنامي ث���ورة المعلومات، التي 
تس���تدعي مناقش���ة ذكية وموضوعة للتداعيات السلبية، 

والتجاوز الخطير بحق الطفولة واإلنسانية.
وأوضح الرجوب أن سرعة االس���تجابة للتطورات والظواهر 
السلبية، تساهم في معالجتها، وتخلق اهتماًما من األسرة، 
وتعمل على إيج���اد منظومة في ظل نظ���ام قانوني يحترم 

الحريات الشخصية، ويضع الضوابط لمعالجة التجاوزات.
واستعرض منسق ش���بكة حماية الطفولة، جعفر نبهان، 
واقع الطفول���ة في المحافظة، ولخص مهام الش���بكة، التي 

تضم 22 مؤسسة.

وأوض���ح مدي���ر وزارة التنمية االجتماعية، رائ���د نزال، أن 
الشبكة تعمل بالشراكة مع المؤسسات على توفير الحماية 
الالزمة لألطفال، مؤكدًا أن الوزارة تعمل مع جهات اختصاص 

إلطالق ميثاق شرف لإلعالميين، مكرس لحماية األطفال.
وقالت رئيس���ة وحدة النوع االجتماعي ف���ي وزارة اإلعالم، 
ناريم���ان عّواد إن واق���ع الحال يحتاج للخروج من الحماس���ة 
إلى اإلنجاز، والعمل التراكمي نحو إعالم حس���اس للطفولة، 
وشريك في توثيق االنتهاكات التي تتعرض له هذه الفئة، 
وبخاصة في ظل انضمام فلس���طين التفاقات دولية خاصة 

باألطفال وحقوقهم.
واس���تعرض الصحافي عاطف أبو الرب تجربته في تغطية 
قضايا الطفولة، التي بدأت تتأثر باالنتش���ار الهائل لإلعالم 

الجديد.
وأكد أن حساس���ية الطفولة تحتم التعامل مع قضاياها 
بتخصص وعمق، وهو ما يستدعي إجراء مراجعات واتخاذ 
إجراءات مس���اندة للعمل الصحافي المتخصص بالطفولة، 
وتطوي���ر معرف���ة العاملين في وس���ائل اإلع���الم في هذا 

الصعيد.

غنيم يطلع وفدًا أكاديميًا دوليًا 
على الوضع المائي في فلسطين

رام الله - "األيام": أطلع رئيس س���لطة المي���اه، مازن غنيم، أمس، وفدًا أكاديميًا 
دولي���ًا مختصًا بقضايا المي���اه من بريطانيا وفيتنام وتايالن���د، على أوضاع قطاع 
المياه الفلس���طيني والتحديات التي يعيش���ها الفلس���طينيون، نتيجة سيطرة 
االحتالل على مصادر المياه، والتجربة الفلسطينية في إدارة وتطوير هذا القطاع.
وأكد غنيم أهمية أن يطلع العالم على الواقع الفلسطيني ومعاناته اليومية 
في مج���ال المياه وغيرها م���ن المجاالت، من خالل هذه الزي���ارات التي تعتبر 
وس���يلة لنقل ما يواجهه الفلس���طينيون في حياتهم اليومية وحرمانهم من 
حقوقهم وعلى رأسها المياه، مبينًا أن لقطاع المياه خصوصية الرتباطه بحياة 

المواطنين.
وتطرق إلى اإلنجازات التي تمكنت سلطة المياه من تحقيقها رغم التحديات 
والتي أسهم في تحقيقها دعم الدول المانحة لمشاريع إستراتيجية ونوعية 

أسهمت بتطوير قطاع المياه وتقديم خدمة أفضل للمواطن.
وأش���ار إلى وضع المياه في قطاع غزة، وضرورة حل مش���كلة المياه من خالل 
اعتماد ع���دة خيارات تطويرية قصيرة وطويلة األمد تتعلق بتحس���ين نوعية 
المياه وحل مش���كلة الصرف الصحي، من خالل العمل بخطوات سريعة "وبدعم 

من شركائنا للعمل على تأمين مياه نظيفة وآمنة للسكان".

لع 
ّ
القنصل اإليطالي يط

على أوضاع قلقيلية
قلقيلي���ة - "األيام": أطل���ع محافظ قلقيلية، رافع رواجب���ة، القنصل اإليطالي 
العام فابيو س���وكولوفيتش، أمس، عل���ى واقع المحافظة، وم���ا تعانيه بفعل 

إجراءات االحتالل المتمثلة بجدار الفصل العنصري واالستيطان. 
واس���تعرض ذلك خالل لقائه القنصل والوفد المرافق ل���ه في مكتبه اليوم، 
بحضور رواجبة، خالل اللقاء الذي حضره قائد المنطقة العميد غازي بش���ارات، 
وممثل���ي األجهزة األمني���ة، ورئيس بلدية قلقيلية هاش���م المصري، ورئيس 
الغرف���ة التجارية طارق ش���اور، واقع المحافظ���ة، متطرقًا ال���ى الواقع الزراعي 
والتحديات التي يواجهها هذا القطاع في ظل سياس���ة اس���تهداف االحتالل 

الممنهج لكافة مناحي الحياة في المحافظة.  
من جهته، أش���ار القنصل اإليطالي إلى الوضع المعقد الذي تعيشه محافظة 
قلقيلية، متمنيًا ان يعم الس���الم هذه المنطقة وينعم الش���عب الفلسطيني 

باالستقالل، وأكد أهمية التعاون المشترك خاصة في المجال االقتصادي.
وزار المحافظ والقنصل مصنع بن الرش���يد في مدينة قلقيلية، لالطالع على 

اإلنجازات التي حققها المصنع.

"القدس المفتوحة" ومعهد أبحاث 
األمن القومي يبحثان آليات التعاون

رام الل���ه - "األيام": بح���ث رئيس جامعة الق���دس المفتوحة 
يونس عمرو، مع وفد من معهد فلس���طين ألبحاث األمن القومي، 

في رام الله، أمس، آليات التعاون بين الجانبين.
وأش���ار عمرو إلى اس���تعداد "القدس المفتوح���ة" للتعاون مع 
المعهد في مختلف المجاالت، وأن الجامعة بمختلف فروعها في 

الضفة وغزة جاهزة للتعاون رغم إمكانياتها المحدودة.
وقال: "ك���وادر الجامع���ة األكاديمي���ون والفني���ون وطلبتها 
جاهزون للتعاون؛ ألن هذا المعهد يس���تحق كل الدعم، فعمله 
مهم ألبناء الش���عب الفلس���طيني، ويضم كوادر مؤهلة تسهم 

بتطوير هذا العمل".
وش���دد على ضرورة أن يقوم المعه���د بالتثقيف الجماهيري 
الستقطاب الكفاءات وأهل الرأي والتحليل من أجل دراسة حالة 

المجتمع الفلسطيني.

من جهته، قال المدير العام للمعهد، نايف جراد، إن المعهد 
يس���تهدف إنتاج دراسات نوعية تتعلق باألمن القومي، ويقدم 
أوراق���ًا ألصحاب الق���رار بهدف ترش���يد السياس���ات الوطنية، 
ويقوم بنش���ر الوعي ورفع المس���توى المعرفي في قضايا األمن 
القومي والحفاظ على األمن القومي الفلسطيني، وتطوير قدرات 
العاملين في المؤسس���ة األمنية، ورفع الوعي األمني في الوطن 

عبر تقديم دورات وبرامج تعليمية متعلقة باألمن القومي.
وبّي���ن أن المعهد يعمل على س���د الفراغ بمجال الدراس���ات 
المتعلق���ة باألمن القومي، وقال: "بدأن���ا العمل منذ ثالثة أعوام 
إلنش���اء مؤسس���ة تعنى بالبحث األكاديمي األمن���ي"، وأضاف: 
"جامعة القدس المفتوحة، بموقعها وموقفها وعلومها، أصبحت 
مميزة وجهودها ماثلة للعي���ان، وهي صرح علمي يمثل الوطن 

بأكمله".

إنجاز 1016 عملية بالعيون في تشاد 
ضمن تعاون فلسطيني تونسي

رام الله - "األيام": نفذت الوكالة الفلس���طينية للتعاون الدولي، 
بالتع���اون مع الوكالة التونس���ية للتعاون الفن���ي، ووزارة الصحة 
الفلسطينية، وبمشاركة نادي البصر التونسي، مهمة طبية لعالج 
المي���اه البيضاء بجمهورية تش���اد، بدعم مالي ولوجيس���تي من 

البنك اإلسالمي للتنمية وصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية.
وأجرى الفريق الطبي الفلسطيني التونسي المشترك، حسب 
بيان لوزارة الخارجية، أمس، 1016 عملية لعالج "الكاتاراكت" في 
"مستش���فى الصداقة تش���اد � الصين" في العاصمة التشادية، 

انجمينا.
واعتب���ر مدير عام الوكالة الفلس���طينية عماد الزهيري أن هذه 
المهم���ة ذات الطاب���ع التنموي الطبي الى تش���اد، تأتي في إطار 
تنفي���ذ المرحلة الثاني���ة من التحالف لمكافح���ة العمى الممكن 
تفاديه 2018-2022، ويس���تهدف 12 دول���ة افريقية هي بوركينا 
فاس���و، وتش���اد، وجزر القمر، وس���احل العاج، وجيبوتي، وغينيا، 
وغينيا بيس���او، وموريتانيا، ومالي، وموزمبي���ق، والنيجر، وتوغو، 
وهي جميعها دول افريقية أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

وبّي���ن أن التحال���ف يهدف لحش���د الموارد المالي���ة والفنية 

والنوعية لمكافحة الفقر في الدول األعضاء، خاصة تلك األش���د 
تض���ررا من ه���ذه الظاهرة، حي���ث يعاني 253 مليون ش���خص 
ف���ي أفريقيا من ضع���ف البصر، بينه���م 80% يمكن وقايتهم 

وعالجهم.
وأوضح أن المهمة المش���تركة الى تش���اد اس���تمرت تس���عة 
أيام؛ حيث أنج���زت خالل األيام الثالثة األول���ى، 482 عملية عالج 
"الكاتاراك���ت"، بمع���دل 160 عملي���ة كل يوم، كم���ا كانت هناك 
معاين���ة لكل مريض قبل العملية، وبع���د يوم من العملية، وعمل 
الفريق الطبي المشترك من الساعة الثامنة صباحا حتى التاسعة 
مساء في بيئة تنظيم عالية، تم خاللها إجراء 1016 عملية من قبل 

الفريق الطبي المشترك خالل الفترة الزمنية للمهمة. 
وتوقع تطبيق البرنامج كل ش���هرين بمشاركة فلسطين، على 
أن تك���ون المهمة القادمة في بوركينا فاس���و ف���ي آب المقبل، 
وبعده���ا الى الدول األخرى حس���ب خطة العمل، وبإش���راف من 
الوكالة الفلسطينية س���تكون فرق أطباء فلسطين المكلفة من 
وزارة الصح���ة حاضرة في كافة البرام���ج المقر تنفيذها بموجب 

االتفاقية الموقعة.

السعداوي يبحث مع منتدى سيدات األعمال سبل تعزيز التعاون
رام الل���ه - "وف���ا": بحث وزير الدولة للريادة والتمكين أس���امة الس���عداوي، أمس، مع 

منتدى سيدات األعمال في فلسطين سبل تعزيز التعاون.
جاء ذلك خالل استقبال الس���عداوي وفدا من المنتدى برئاسة رئيسة مجلس اإلدارة 

سميرة حليلة، بمقر الوزارة بمدينة رام الله.
وأطلع وفد س���يدات األعمال، الس���عداوي على أعمال وإنج���ازات المنتدى على صعيد 
تعزي���ز مكان���ة ودور المرأة داخل المجتمع الفلس���طيني، ال س���يما ف���ي قطاع األعمال 

واالقتصاد، ومساهمته في دعم وتمكين المشاريع الريادية النسائية.
بدوره، أكد السعداوي أهمية دعم وتمكين المرأة الفلسطينية بشكل عام والريادية 
بش���كل خاص، لما في���ه أثر كبير في تنمية المجتمع الفلس���طيني على كافة األصعدة 

وفي مختلف المجاالت.


