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إخطار تنفيذي بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ سلفيت
رقم القضية ) 2021/3666 ( سجل تنفيذ

إلى المدين / المحكوم عليه : فاطمة حميدان عبد اهلل أبو خير، هوية رقم ) 859804080( سلفيت - ديربلوط 
. أخبرك بأن الدائن / المحكوم له / علي برهان رمضان حوتري ) 910681741(. قد ابرز لهذه الدائرة / شيكات، 
تحمل توقيعك / بصمتك ومس��تحقة األداء بمبلغ )1524( ش��يقل إس��رائيلي ، المرفق عنها صورة لالطالع . 
لذلك فانه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات أو إرسال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل أسبوعين من تاريخ 
هذا اإلعالم . وفقا إلحكام المادة ) 10( من قانون التنفيذ الفلس��طيني حس��ب األصول ، وإذا لم تبادر بذلك 
فسوف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى إخطارك بذلك. إخطار تنفيذي – بالنشر 

بإحدى الصحف المحلية . تاريخ التحرير ) 2022/3/29م( .

مأمور التنفيذ  

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية

4/19 د

4/19 د

إعالن تبليغ حضور
إلى المدعى عليهم / رائد عوني عبد الرحيم جابر ، وافي عوني عبد الرحيم جابر ، نصار عوني عبد الرحيم 
جابر، زيدان عوني عبد الرحيم جابر ، زايد عوني عبد الرحيم جابر . مجهولي محل اإلقامة في ألرام، وأخر 
محل إقامة لهم في ديراس��تيا . يقتضي حضوركم إلى قاعة هذه المحكمة، في تمام الس��اعة التاس��عة من 
صباح يوم الخميس الموافق )2022/5/19م( للنظر في الدعوى أساس )2022/71( المقامة عليكم من قبل 
المدعي / عوني عبد الرحيم عبد الحميد جابر / من ديراستيا ، وموضوعها طلب )نفقة أب(.  وفي حال تخلفكم 
عن الحضور أو التوكيل أو االعتذار، قبل موعد الجلسة المحددة ، يجري بحقكم المقتضى الشرعي .  جرى 

تبليغكم حسب األصول ، تحريرا في )13 / 9/ 1443ه(  وفق ) 2022/4/14م(  .

القاضي/ طالب خالد صبري/  رئيس محكمة سلفيت الشرعية

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
ديوان قاضي القضاة

محكمة سلفيت الشرعية
الرقم: 2022/71

مسحه - اعلن انا مصطفى خالد صالح عبد اهلل عن فقد بطاقتي الشخصية التي 
تحم��ل الرقم 946465630 الرجاء ممن يجدها تس��ليمها ألقرب مركز ش��رطة 

وله الشكر سلفا.

طولك��رم –     أعل��ن أن��ا : كفاح محمد س��ليمان النعامة  عن فقدان هويتي الش��خصية 
الت��ي تحم��ل الرق��م : 420395618    ، الرجاء ممن يجدها ان يس��لمها الى  اقرب مركز 

شرطه  وله جزيل الشكر .

فقد 
هوية

فقد 
هوية

4/19 د

4/19 د

4/19 د

4/19 د

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعل��ن للعم��وم أنه تقدم  إلى دائرة تس��جيل أراضي طولكرم  أنا : نوال عب��د الجبار محمد اكبارية       وذلك 
بصفته وكيال بموجب الوكالة الخاصة رقم   001645 تاريخ 2021/08/9  انا نوال عبد الجبار محمد اكبارية 
بصفتي الوكيل بموجب الوكالة الخاصة رقم 001645 تاريخ 2021/08/9 الصادرة عن الصليب األحمر عن 

منذر عبد العزيز عبد القادر اكباريه . 
الصادرة من كاتب عدل الصليب األحمر .  

وذلك بمعاملة بيع على أراضي عنبتا   حوض رقم  8509    قطعة رقم 1 .  
ومن له اعتراض على ذلك عليه التقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول والقانون. 
اسم الموكل المالك: منذر عبد العزيز عبد القادر اكباريه  .   

اسم الوكيل: نوال عبد الجبار محمد اكبارية   .                                          

دائرة تسجيل أراضي طولكرم  

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم  إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم  أنا : بشار عبد الرؤوف عقاب عبد الخضر  وذلك 
بصفته وكيال بموجب الوكالة الخاصة  : رقم م و خ م /199/2022    تاريخ 2022/03/6  انا بشار عبد الرؤوف 
عقاب عبد الخضر  بصفتي الشخصية وبصفتي الوكيل بموجب الوكالة الخاصة رقم 199/ م و خ م /2022 
بتاريخ 2022/3/6 الصادرة عن سفارة دولة فلسطينم في الرياض عن سالم عبد الرؤوف عقاب عبد الخضر 

.   الصادرة من كاتب عدل دولة فلسطين الرياض .  
وذلك بمعاملة بيع على أراضي دير الغصون     حوض رقم  8678 قطعة رقم  106.  

ومن له اعتراض على ذلك عليه التقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 
نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول والقانون. 

اسم الموكل المالك:  سالم عبد الرؤوف عقاب عبد الخضر . 
اسم الوكيل:  بشار عبد الرؤوف عقاب عبد الخضر .                                                    

دائرة تسجيل أراضي طولكرم  

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم  إلى دائرة تس��جيل أراضي طولكرم  أنا : جهاد عبد الس��الم » محمد س��عيد » خليل   
وذلك بصفته وكيال بموجب الوكالة الدورية   : رقم  9740/2021    تاريخ 2021/12/14  والمعطوفة على 
الخاصة رقم 9702/2021 عدل طولكرم 1463/2022 بتاريخ 2022/2/23 عدل طولكرم وبموجب الدورية 
رقم 1463/2022 عدل طولكرم والمعطوفة على الخاصة رقم 9702/2021 عدل طولكرم والمعطوفة بدورها 

على الخاصة رقم 4705/2021 عدل طولكرم ،   الصادرة من كاتب عدل  عدل طولكرم .   
وذلك بمعاملة بيع على أراضي عالر      حوض رقم  20 قطعة رقم  51  

ومن له اعتراض على ذلك عليه التقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 
نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول والقانون. 

اسم الموكل المالك:  نضال ومروان ابنا ء محمد علي شكري   . 
اسم الوكيل:  جهاد عبد السالم » محمد سعيد » خليل  .                                                   

دائرة تسجيل أراضي طولكرم  

مذكرة دعوى معترض عليه بالنشر  صادر عن محكمة 
تسوية طولكرم في االعتراض رقم 2021/101

الى المعترض عليهم   : -   ورثة هبه فياض عبد اهلل الخضر – ورثة س��هيل س��عيد محمود قصص – ورثة 
جميلة سعيد محمود قصص – ورثة ماجدة سعيد محمود قصص – عبد اللطيف سعيد محمود قصص – زياد 
س��عيد محمود قصص – زهير س��عيد محمود قصص – موفق سعيد محمود قصص – فدوى سعيد محمود 

قصص – سهيلة سعيد محمود قصص  . 
يقتضي حضورك الى محكمة تسوية طولكرم بتاريخ 2022/06/23 للنظر في االعتراض رقم 2021/101 
المقدم  عليكم من المعترض  سامي راغب عبد القادر حسين والذي موضوعه  اعتراض على قطعة االرض 
رقم )+35 36( حوض رقم )3( حي )1( من اراضي عتيل موقع العرايس / موراس النقل  وعليكم الحضور 
للمحكمة بتاريخ 23 /2022/6 ، يتوجب عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغكم 
حسب نص المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية  النافذ واذا لم تحضر  / او تنيب وكيل  

عنكم سوف يتم السير في االعتراض بحقكم حسب االصول والقانون . 

رئيس قلم محكمة تسوية طولكرم

دولـــــة فلسطيــــن

دولـــــة فلسطيــــن

دولـــــة فلسطيــــن

دولـــــة فلسطيــــن

دولة فلسطني
سلطة األراضي

دولة فلسطني
سلطة األراضي

دولة فلسطني
سلطة األراضي

دولة فلسطني
هيئة تسوية االراضي واملياه

دائرة تسجيل اراضي طولكرم
الرقم: 14122/ج/2022

دائرة تسجيل اراضي طولكرم
الرقم: 13475/ج/2022

دائرة تسجيل اراضي طولكرم
الرقم: 13776/ج/2022

محكمة تسوية طولكرم
التاريخك 2022/3/31

4/19 د

4/19 د

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم  إلى دائرة تس��جيل أراضي طولكرم  أنا : جهاد عبد الس��الم » محمد س��عيد » خليل   
وذل��ك بصفت��ه وكي��ال بموجب الوكال��ة الخاصة    : رقم  2130/2022    تاري��خ 2022/03/20    الصادرة من 

كاتب عدل  عدل طولكرم .   
وذلك بمعاملة بيع على أراضي عالر      حوض رقم  19  قطعة رقم  82

ومن له اعتراض على ذلك عليه التقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 
نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول والقانون. 

اسم الموكل المالك:  محمود محمد محمود ياسين     . 
اسم الوكيل:  جهاد عبد السالم » محمد سعيد » خليل .                                              

دائرة تسجيل أراضي طولكرم  

مذكرة اعالن تبليغ حضور صادر عن محكمة طولكرم 
الشرعية بالنشر  في الدعوى  اساس 2022/309

الى المدعى عليه : نائل رائد رشيد خربط من عتيل وسكان البحرين حاليا    ومجهول محل اإلقامة فيها وآخر 
محل إقامة له في عتيل – بيت والده – الحارة الشرقية    . 

يقتض��ي حض��ورك ال��ى محكمة طولكرم الش��رعية  وذلك يوم االثني��ن الموافق 2022/05/30 م الس��اعة 
التاس��عة صباحا ، للنظر في الدعوى اس��اس 2022/309 وموضوعها » نفقة زوجة  »   ، المقامة عليك من 
قبل المدعية )  روزان عبد الرازق عبد الرحيم دروبي من شوفه وسكانها وكيلها المحامي مؤمن عتيلي  ( ، 
فاذا لم تحضر في الوقت المعين او تعتذر او ترسل وكيال عنك ترى هذه الدعوي بحقك غيابيا ، وعليه فقد 

جرى تبليغك ذلك حسب األصول . 
، تحريرا في  09/17 /1443 ه� وفق 18 / 2022/04 م .

رئيس محكمة طولكرم الشرعية 

الشيخ محمد قاسم عبد اهلل سالمه 

دولـــــة فلسطيــــن

دولـــــة فلسطيــــن

دولة فلسطني
سلطة األراضي

دولة فلسطني
ديوان قاضي القضاة

دائرة تسجيل اراضي طولكرم
الرقم: 13767/ج/2022

احملاكم الشرعية
محكمة طولكرم الشرعية

4/19 د

4/19 د

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة االراضي طولكرم السيد/ه  » مالك جمال مرعي حامد  وذلك بصفتة وكيال 
دوري��ا بموج��ب الوكالة الدورية رق��م 2790/2022  تاريخ 2022/04/14 الصادره ع��ن كاتب عدل طولكرم 
عن مأمون راش��د حس��ن ش��ديد الصادره من كاتب عدل طولكرم  وذلك بمعاملة بيع على اراضي  كفر اللبد  
ح��وض رق��م 13  ح��ي رقم 2 قطعة رقم 24  فمن له اعتراض على ذل��ك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة 
االراضي خالل فترة خمسة ايام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب 

األصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل )المالك ( : رشيد توفيق محمد حمدان . 

اسم الوكيل : مالك جمال مرعي حامد .                                           

دائرة تسجيل أراضي طولكرم  

اعالن استدعاء حجة حصر ارث 
صادر عن محكمة طولكرم الشرعية

يعلن للعموم بأن المس��تدعي محم��د زكريا محمود قريب من طولك��رم 1958م /950199067 تقدم لهذه 
المحكمة باستدعاء تسجيل حجة حصر ارث بصفته وكيال عن الوارث (محمد ابراهيم) عبد العزيز خليل العيسه 
من طولكرم هويه رقم 993821248 للمرحومة صبحه محمد عبد العزيز العيسه من طولكرم وتوفيت عام 
1922م وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي في زوجها عبد العزيز خليل عبد العزيز العيسه وفي اوالدها منه 
وهما خليل /و فاطمه فقط الغير ثم وفاة خليل المذكور عام 1923 م وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في 
والده عبد العزيز خليل عبد العزيز العيس��ه المذكور وفي ش��قيقته فاطمه عبد العزيز المذكورة فقط الغير 
ثم وفاة فاطمه عبد العزيز المذكورة عام 1928م وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي في والدها عبد العزيز 
خليل عبد العزيز العيسه المذكور فقط الغير ثم وفاة عبد العزيز المذكور بتاريخ 2000/5/16م وانحصر ارثه 
الشرعي في اوالده وهم خليل و )محمد ابراهيم( و/فاطمه وكامله المتولدين له من زوجته الثانية صديقه 
عايش حس��ين العيس��ه المتوفاه قبله فقط الغير ثم وفاة فاطمه المذكورة بتاريخ 2005/12/25 وانحصر 
ارثها الشرعي في اوالدها وهم اياد وفادي ومحمد /و وفاء ورجاء المتولدين لها من زوجها حسن صالح محمد 
ش��نار المتوفي قبلها فقط الغير ثم وفاة خليل المذكور بتاريخ 2016/4/29م وانحصر ارثه الش��رعي في 
زوجته ناديه وصفي حسني خندقجي وفي اوالده منها محمد وتميم / وربى ومنى فقط الغير وانه ال وارث 
او مستحق للتركة سوى من ذكر، وان جميع الورثة المذكورين بالغون  فعلى  من له اعتراض على مضمون 
هذا االستدعاء عليه ان يتقدم باعتراض خطي  لدى محكمة طولكرم الشرعية  خالل عشرة ايام من تاريخ 

نشره  حسب االصول تحريرا في 13/رمضان 1443/09ه الموافق 2022/04/14م

قاضي  محكمة طولكرم الشرعية

دولـــــة فلسطيــــن

دولـــــة فلسطيــــن

دولة فلسطني
سلطة األراضي

دولة فلسطني
ديوان قاضي القضاة

دائرة تسجيل اراضي طولكرم
الرقم: 13753/ج/2022

محكمة طولكرم الشرعية

4/19 د

 التاريخ: 2022-04-19

إعالن طرح مناقصة
توريد اجهزة ومعدات مختبر دمج الطلبة

 ذوي االعاقة  
 عطاء رقم ع/2022/6 

 The تلق��ت جامعة فلس��طين التقنية خض��وري تمويال من خالل مش��روع
inclusion of students with disabilities in higher education  المم��ول 
1-PS--2020-Edu4ALL )618103-EPP-1 من االتحاد االوروبي مشروع

EPPKA2-CBHE-JP( ENI CBCMED  وعلي��ه تعل��ن الجامعة عن طرح 
مناقصة بالظرف المغلق والمختوم  لتوريد اجهزة ومعدات مختبر دمج الطلبة 
ذوي االعاقة ، تبعا للش��روط والمواصفات الموضحة في كراسة المناقصة 
، فعلى الش��ركات ذات االختصاص والمسجلة رسميا وترغب في المشاركة 
مراجعة دائرة اللوازم والمش��تريات ف��ي الجامعة )طولكرم( للحصول على 

نسخة من وثائق المناقصة .
تس��ليم العروض: يجب تسليم العروض في موعد اقصاه )الساعة 12:00( 
من دوام يوم االثنين الموافق  )09-05-2022(، ويتم رفض جميع العروض 

التي ترد بعد الموعد المحدد ، العطاءات االلكترونية غير مقبولة. 
كفالة المناقصة: على المناقص ان يرفق كفالة دخول المناقصة على شكل 
شيك بنكي مصدق أو كفاله بنكية بمبلغ ال يقل عن )1100( يورو على ان 

يكون ساري المفعول حتى تاريخ ) 9 / 2022/9(. 
ثمن الكراسة: يتم استيفاء مبلغ )50( دوالر كرسوم غير مستردة ثمنا لكراسة 
المناقصة ويمكن ايداع ثمن الكراسة من خالل الحساب البنكي للجامعة )بنك 

فلسطين حساب رقم 584/219000( .
س��ريان االس��عار : تكون االسعار س��ارية المفعول لمدة 90 يوم من تاريخ 

االقفال )اخر موعد لتسليم العروض(. 
تقدم االسعار باليورو وهي غير شاملة للضرائب )معفاه ضريبيًا(. 

تودع عروض األسعار مسجال عليها رقم المناقصة وموضوعه في صندوق 
العطاءات حسب العنوان )طولكرم – جامعة فلسطين التقنية خضوري - دائرة 
  .)L اللوازم والمشتريات – قسم المشتريات – مبنى الدراسات العليا ، مبنى
أجور النشر واإلعالن على من يرسو عليه المناقصة ولمدة يومين متتاليين  

في صحيفتين . 
س��تتم المناقص��ة العامة م��ن خالل طلب عط��اءات تنافس��ية محلية وفقا 
لمقتضيات قانون الشراء العام رقم 8 لعام 2014 والئحته التنفيذية، وهي 
مفتوح��ة لكل المناقصين ذوي األهلي��ة، والمؤهالت المطلوب توفرها لدى 

المناقص الفائز
تعتبر هذه الدعوة جزء من وثائق المناقصة. وإذا وجد تعارض في المعطيات 

بين وثائق العرض وإعالن الطرح تعطى األولوية إلعالن الطرح.
لالستفسار يمكن االتصال بجامعة فلسطين التقنية – خضوري على هاتف 
رقم 2688199-09 داخلي 2507 أو فاكس رقم 2688182-09 او محمول 

 procurement@ptuk.edu.ps 0598221486 أو بريد الكتروني
مع المودة واالحترام 

ادارة الجامعة

مذكرة تبليغ مشتكي بالنشر صادرة عن محكمة صلح رام اهلل 
في الدعوى الجزائية رقم 5592/ 2019 جزاء صلح رام اهلل 

الى المش��تكي : س��مير يعقوب س��ليمان أصبح وعنوانه رام اهلل - عين مصباح ومجهول محل االقامة حاليا 
يقتض��ى حضورك��م إلى محكمة صلح رام اهلل في 16\05\2022 للنظر ف��ي الدعوى الجزائية رقم ) 5592 
/2019 ( والت��ي اقمته��ا على المتهمة دنيا عوض س��معان دلو، والتي موضوعه��ا التحقير خالفا للمادة 360 
من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، لذا يتوجب عليك الحضور للمحكمة بتاريخ 16\05\2022  للسير 

بالدعوى حسب األصول وبخالف ذلك سيجري السير بحقكم حسب األصول والقانون. 
وإذا لم تحضر سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون .

رئيس قلم جزاء محكمة صلح رام اهلل / عبد اهلل الخطيب 

دولـــــة فلسطيــــن - السلطة القضائية

محكمة بداية رام اهلل - التاريخ: 2022/4/19
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إخطار جوابي  دون اجحاف بالحقوق 
المخط��ر إليه��م \ المجاوبون: 1. ش��ركة العويس��ي لأللمنيوم المس��جلة لدى مراقب الش��ركات تحت الرقم 

)5625598982( / رام اهلل .
2.  فرج يوسف سمارة عويسي هوية رقم )964127005( / الطيرة - عمارة توأمة الطيرة - الطابق الثاني . 
3.  فراس فرج يوسف عويسي هوية رقم )850832775( / الطيرة - عمارة توأمة الطيرة - الطابق الثاني. 

وكالؤهم المحامون تامر بواطنة و/أو آدم الهريني \ رام اهلل . 
المخط��ر \ المج��اوب عليه : ن��ادر بيدس محمد عابد هوية رق��م )917032559( \ الطيرة - عمارة بيس��ان - 

الطابق األرضي . 
إلى المخطر \المجاوب عليه: 

جواب��ا على اإلخطار المنش��ور ف��ي جريدة القدس بتاريخ 10\4\2022  والموج��ه من قبل المخطر )المجاوب 
عليه( إلى المخطر إليهم )المجاوبون( والذي موضوعه المطالبة بالشيك رقم )30000025( المسحوب على 
بنك الصفا بقيمة ثالثون ألف )30000( شيكل والمستحق بتاريخ 15\6\2020  والشيك رقم )30000080( 
المسحوب على بنك الصفا بقيمة ثالثون ألف )30000( شيكل والمستحق بتاريخ 15\5\2020  فان المخطر 

إليهم )المجاوبون( يبدون مايلي: 
بأن الش��يكات المشار إليها أعاله مسددة لصالح المس��تفيد األول وان ذمة المخطر اليهم )المجاوبون( بريئة 
م��ن أي الت��زام اتج��اه المخطر )المجاوب عليه ( نظرا النعدام العالقة بش��قيها مدنية كانت و/أو تجارية فيما 
بينهم وإن المطالبة بتلك الشيكات ما هو إال من باب إثراء المخطر )المجاوب عليه( بدون وجه حق على حساب 

المخطر إليهم )المجاوبون( األمر الذي ال يتفق مع صحيح القانون ،.
تحريرا في 17\4\2022 

 وكالء المخطر إليهم )المجاوبون(/  المحامون  تامر بواطنة و\أو دم الهريني 
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اعالن صادر عن دائرة األراضي قلقيلية
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي قلقيلية السيد/ محمود جبر احمد سليم وذلك بصفة وكيال / عاما 

/ خاصا / دوريا بموجب الوكالة  الخاصة رقم 20418 / 2021 / 2014 تاريخ  2021 / 12/ 20
اسامه عبداهلل صادق سلهب وكيل بالخاصه محمود جبر احمد سليم بالوكالة رقم 20418 / 2021 / 2014 
ع��دل نابل��س بتاريخ 20 / 12 / 2021 الصادر من كاتب عدل نابلس وذلك بمعاملة بيع على اراضي جيوس 

حوض رقم 9 حي رقم 2 قطعة رقم 69
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمسة أيام من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون
اسم الموكل )المالك(:اسامه عبداهلل صادق سلهب

اسم الوكيل :- محمود جبر احمد سليم

دائرة االرضي قلقيلية

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

دائرة االراضي يف سلطة االراضي/
قلقيلية - الرقم: 14256/ج/2022

ندوة في »العصرية الجامعية« بعنوان »اضطرابات 
التواصل عند األطفال– تشخيصها وعالجها«

رام اهلل- الحياة الجديدة- 
عقد قس��م تربية الطفل 
العصري��ة  الكلي��ة  ف��ي 
الجامعي��ة، أم��س، ن��دوة 
ت  ب��ا ا ضطر ا « ن  ا بعن��و
التواص��ل عن��د األطفال– 
تشخيصها وعالجها«، كان 
الرئي��س فيها  المتح��دِّث 
ثائر عودة االستشاري في 
مج��ال الطفول��ة المبكرة 
في مرك��ز تطور الطفل - 

القدس.
وأكد رئيس قس��م تربية 
الطفل في الكلية العصرية 
الجامعي��ة الدكتور بركات 
القص��راوي أن العصري��ة 
م��ن  تس��عى  الجامعي��ة 
خ��الل ه��ذه الن��دوات إلى 
دع��م طلبته��ا ورفده��م 
بالخبرات العملية والعلمية 
لمناهجه��م  حب��ة  لمصا ا

األكاديمية.
ع��ودة  األس��تاذ  وع��رّف 
مفه��وم  عل��ى  لطلب��ة  ا
ئ��ه  د مبا و ل  تص��ا ال ا
وأساس��ياته، موضح��ًا أن 
الهدف من عملية االتصال 
ه��و الوصول إلى االتصال 
الفعّ��ال بأق��ل جه��د من 
المرسل والمستقبل على 

حدٍ سواء.

وش��رح ع��ودة دور الجهاز 
العصب��ي المرك��زي ف��ي 
عملية اللغ��ة ودور الدماغ 
خاص��ًة ف��ي إنت��اج اللغ��ة 
وتخزينه��ا واس��تحضارها 
وإعادة اس��تخدامها، مبينًا 
كذلك أهمية متابعة تطور 
اللغ��ة عن��د األطف��ال في 
مرحل��ة ما قبل المدرس��ة 
وض��رورة التنبّه والتدخل 
لتشخيص وعالج األطفال 
مبكرًا إذا ما لوحظ قصور 
ما في فهمهم واستخدامهم 
للضمائ��ر وح��روف الج��ر 
والقدرة على فهم الكلمات 
المركب��ة لتفادي وقوعهم 
عل��ى  يؤث��ر  خل��ل  ف��ي 
مهاراته��م التنفيذي��ة في 

الحياة مستقباًل. 
��د ع��ودة أن العملي��ات  وأكَّ
الفنينولوجية للطفل تأخذ 
بالتطور م��ع تطور جهازه 
العصبي، موضحًا أن إبدال 
الطفل الح��روف في فئات 
يع��د  عمري��ة صغي��رة ال 
مش��كلة إال اذا ما امتد إلى 
حذف المقاطع من الكلمات 

في فئات عمرية أكبر.
ودعا عودة في الختام إلى 
متابع��ة التربي��ة لألطفال 
بي��ن األس��رة  بالش��راكة 

والمربي��ة ف��ي الري��اض، 
مشددًا على أن المسؤولية 
الواقعة على عاتق مربية 
األطفال ينبغ��ي أن تكون 
أوسع من األمهات أنفسهن، 
المربي��ة  حت��ى تضطل��ع 
التش��خيص  بدوره��ا في 
والتوجيه إلى أنواع العالج 
التربوي��ة أو الطبي��ة ف��ي 
حال ب��روز مش��كالت في 
التعبي��ر واس��تخدام اللغة 

عند األطفال.

كلية اإلعالم في »القدس المفتوحة« تنظم ندوة رقمية علمية في الصحافة الطبية والصحية
رام اهلل- الحي��اة الجديدة- نظ��م مركز بحوث 
اإلع��الم والعالق��ات العامة في كلي��ة اإلعالم-

جامع��ة القدس المفتوحة، ن��دوة علمية رقمية 
حول الصحافة الطبي��ة والصحية، قدمها محرر 
الشؤون الطبية في شبكة الجزيرة اإلعالمية د. 

أسامة أبو الرب. 
وافتت��ح اللقاء ق. أ. عميد كلي��ة اإلعالم أ. عمار 
جمهور، مش��ددًا على أهمية هذه اللقاء المهم، 
وال سيما بعد تفشي وباء كورونا وتغير النظرة 
المجتمعية تجاه الصحافة الطبية وازدياد أهميتها 

خصوصًا في فلسطين. 
وأدار النقاش أس��تاذ اإلعالم في الكلية يوس��ف 
الش��يخ، ال��ذي ق��ال إن »الصحاف��ة الطبية أحد 
أه��م فروع الصحافة المس��تحدثة، عايش فيها 
الصحافيون مراحل ذات أهمية بالغة، كان آخرها 

انتشار فايروس كورونا«. 
وأض��اف: »كان لزامًا علين��ا أن نفتح باب الحوار 
والحدي��ث، ب��ل أن نتعم��ق أكث��ر ف��ي الجوانب 
النظرية والعلمية والتطبيقية فيما يتعلق بمجال 
التحري��ر الصحفي الخ��اص بالجائحة، في ظل 
انتشار المعلومات المغلوطة، والرقمنة، والتطور 
التكنولوجي، وتناقل األخبار، واكتشاف المضاد 
الحيوي، وفعالي��ة األدوية، وتنافس الش��ركات 

إليجاد العالج الفعّال للفايروس«. 
واستعرض د. أبو الرب مفهوم الصحافة الطبية، 
التي تعتبر فرعًا من فروع الصحافة، والمختصة 
في تغطية األحداث الطبية والصحية، والدراسات، 
وتحليل البيانات الصحافية وتبسيطها، والطرق 

األنسب واألسهل إليصالها للجمهور. 
وتن��اول أب��و ال��رب أب��رز القضاي��ا المش��تركة 
الطبي��ة وباق��ي  الصحاف��ة  بي��ن  والمختلف��ة 

االختصاصات الصحافية، مشيرًا إلى أن القضايا 
المش��تركة تتمث��ل في كيفية إدارة مؤسس��ات 
صحافي��ة تس��عى للحقيق��ة وتلت��زم بمعايي��ر 
الصحاف��ة وأخالقياته��ا. أما القضاي��ا المختلفة 
فهي تخاطب شريحة أوسع نسبيًا وتتطلب خلفية 
علمية محكومة بالحقائق أكثر من تعدد األداء. 
وتطرق إلى أن الصحافة الطبية تهدف إلى تمكين 
الممارس��ات الصحية الجيدة من خالل االستماع 
إلى مخ��اوف المجتمع وأس��ئلته، كما يهدف إلى 
تعزيز فهم المخاطر والمشورة الصحية وتعزيز 

قدرة المتلقي على مواجهة وكش��ف المعلومات 
المضللة، وإش��راك المجتمعات وتمكينها التخاذ 
إج��راءات إيجابية. وأوضح أن أه��داف الصحافة 
الطبي��ة هي توعية الجمهور وإيصال الرس��ائل 
م��ن صاحب القرار الصح��ي والطبي خاصة في 
األزم��ات، ومحاربة المغالط��ات وتعزيز الحركة 

البحثية واالقتصاد والسياحة الطبية. 
وأوض��ح أهم وأبرز ممي��زات الصحافي الطبي، 
وأن »عليه أن يكون قادرًا على البحث وأن يكون 
إنس��انيًا وال تحكمه العواطف، ويفهم الس��ياق 

اللجنة السياسية في »الوطني« تعتمد الئحة مهامها وآليات اجتماعاتها
رام اهلل- الحي��اة الجدي��دة-  أكد 
أعض��اء اللجنة السياس��ية في 
المجل��س الوطن��ي انتصارهم 
لجماهير الش��عب الفلسطيني 
في صم��وده وهبت��ه البطولية 
في وجه حملة منظومة االحتالل 
االس��رائيلي العنصرية لتهويد 
القدس ومقدساتها، وتضحياته 
م��ن أجل الحفاظ عل��ى عروبة 
القدس��ي-  الح��رم  وإس��المية 
المس��جد األقصى المبارك في 
وج��ه المح��اوالت اإلس��رائيلية 

العنصرية.
 وشدد أعضاء اللجنة في اجتماع 

عقدت��ه عب��ر تقني��ة »زووم«، 
بحضور نائ��ب رئيس المجلس 
الوطن��ي علي فيص��ل، وأمين 
الس��ر فهمي الزعارير ورئيس 
اللجن��ة صالح ناص��ر ومقررها 
موف��ق مط��ر، عل��ى ض��رورة 
تعزيز الوحدة الوطنية، وتأمين 
الغط��اء السياس��ي والقانوني 
ف��ي المحاف��ل الدولي��ة لح��ق 
الشعب الفلسطيني في انتزاع 
التاريخي��ة والطبيعية،  حقوقه 
وبم��ا يكفل انتصار المش��روع 
الفلس��طيني بقيادة  الوطن��ي 
منظم��ة التحرير الفلس��طينية 

والوحي��د  الش��رعي  الممث��ل 
للش��عب الفلس��طيني، وقي��ام 
دولة فلس��طينية مستقلة ذات 

سيادة وعاصمتها القدس.
وت��دارس أعضاء اللجن��ة بنود 
ج��دول األعم��ال المق��رر، حيث 
طرحت أف��كار ورؤى وتوصيات 
خ��الل مداخ��الت األعضاء حول 
والمواجه��ة  الصم��ود  ص��ور 
البطولية التي يسطرها الشعب 
الفلس��طيني في انحاء الوطن 
عموما، وفي القدس خصوصا، 
وأعربوا ع��ن عظيم تقديرهم 
لتضحي��ات الش��هداء والجرحى 

والمواطنين الذين هبوا للدفاع 
عن المقدسات وحمايتها.

واعتم��دت اللجنة الئحة مهامها 
المستمدة من نظام عمل اللجان 
المعتمد لدى المجلس الوطني، 
كما نوقش��ت آلي��ات اجتماعات 
اللجن��ة القادم��ة نظ��را للتوزع 
الجغراف��ي ألعضائه��ا، وق��دم 
المجتمع��ون مجموعة توصيات 
لمجل��س  ا لرئاس��ة  لرفعه��ا 
الوطن��ي، ومنه��ا العم��ل على 
وضع قرارات المجلس المركزي 
في دورت��ه الحادي��ة والثالثون 
حي��ز التطبي��ق بالت��وازي م��ع 

توس��يع دائرة الضغ��ط الدولي 
منظوم��ة  عل��ى  والقانون��ي 
االحتالل االسرائيلي العنصرية، 
ووض��ع المجتم��ع الدول��ي أمام 
مس��ؤولياته في تأمين الحماية 
الدولية للش��عب الفلس��طيني، 
بالمجرمي��ن  القضاي��ا  ورف��ع 
السياس��ي  المس��تويين  ف��ي 
والعس��كري للمحكمة الجنائية 
ف��ي ظ��ل تصاع��د  الدولي��ة، 
وتي��رة جرائم س��لطة االحتالل 
والمس��توطنين التي ترقى إلى 
مستوى الجرائم ضد االنسانية 

بمعيار القوانين الدولية.


