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دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي طوباس
رقم الملف: 2861/ج/2019
التاريخ: 2019/9/18

إعالن صادر عن دائرة األراضي طوباس
يعلن للعم���وم أنه تقدم إلى دائرة األراضي طوباس الس���يد/ أكثم محمد نايف ابو عرة 
بصفتي وكيال عاما عن محمد ناي���ف مصطفى ابو عرا بالوكالة العامة 179/2018/1726 

عدل طوباس 2018/10/3 اصرح عن بيع كامل حصص موكلي المبينة أعاله
الصادرة من كاتب عدل طوباس

وذلك بمعاملة بيع على اراضي عقابة حوض رقم 6 قطعة رقم 31
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة 
أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

أكثم محمد نايف أبو عرة محمد نايف مصطفى أبو عرا  
دائرة األراضي طوباس

دولة فلسطين

ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية

محكمة طوباس الشرعية

إعالن طلب تسجيل حجة حصر إرث
يعلن للعموم بأن الوارث محمود تايه عبد الرحيم أبو محمود من طمون وس���كانها هوية 
رقم 958055816 قد تقدم بطلب تس���جيل حجة حصر إرث وفيه: وفاة ش���قيقته نجية 
تاي���ه محمد بني عودة، من طم���ون، قد توفيت بتاري���خ 2017/8/5م وانحصار إرثها في 
ورثتها اشقائها )خالد ومحمود( فقط، وأنه ال وارث وال مستحق لتركتها سوى من ذكر.

على كل من له اعتراض على مضمونه، التقدم بطلب خطي لهذه المحكمة خالل أس���بوع 
من تاريخه ادناه جرى إعالنه حسب األصول.

تحريرًا في 1441/1/19ه� وفق 2019/9/18م.
مدير محكمة طوباس الشرعية
رباح فريحات

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة صلح طوباس

إخطار عدلي صادر عن الكاتب العدل في محكمة صلح طوباس والذي 
يحمل الرقم 188/2019/1310 بتاريخ 2019/7/29

بناًء على قرار س���عادة رئيس محكمة صلح طوب���اس الصادر بتاريخ 2019/9/16 والمتضمن 
تبليغ اإلخطار المذكور أعاله للمخطر إليه وفقًا لنص المادة 20 من قانون أصول المحاكمات 

المدنية والتجارية النافذ
المخط���ر: ذي���ب أنيس محمد بني عودة بواس���طة وكيله المحامي دروي���ش طه بني عودة � 

طوباس.
المخط���ر اليه: اياد موس���ى عبد نصار هوية رقم 901202671 � جني���ن � بالقرب من جامعة 

القدس المفتوحة قديما )المبنى القديم( منزله بعدها بعشرة أمتار على اليمين مباشرة.
يطلب منك المخطر ذيب أنيس محمد بني عودة بواس���طة وكيله المحامي درويش طه بني 

عودة مبلغ 54000 شيكل )أربعة وخمسون الف شيكل( وذلك قيمة الشيك التالي:
المسحوب عليه تاريخ الشيك  رقم الشيك     قيمة الشيك  

بنك القدس فرع جنين  2019/5/20 30001027     54000 شيكل 
والمس���حوب على حس���ابك لدى بنك القدس ف���رع جنين والذي أعي���د دون صرف كون أن 
الحس���اب بدون رصيد ومعد للدفع في حس���ابك، وحيث أنك لم تقم بدفع المبلغ المطلوب 
من���ك للجهة المخطرة لغاي���ة اآلن فإن وكيل الجهة المخطرة يخط���رك بضرورة دفع المبلغ 
المذكور له مباش���رة خالل عش���رة أيام من تاريخ تبليغك هذا اإلخط���ار وبعكس ذلك فإنه 
س���يكون مضطرًا ألن يتخذ بحقك اإلجراءات القانونية الجزائي���ة والحقوقية بما فيه الحجز 

االحتياطي والتنفيذي على أموالك المنقولة وغير المنقولة.
لتعذر تبليغ المخطر إليه: اياد موسى عبد نصار بمضمون هذا اإلخطار بالطرق العادية، وبناء 
عل���ى الطلب المقدم من وكيل المخطر وقرار س���عادة رئيس محكم���ة صلح طوباس الصادر 

بتاريخ 2019/9/16 لذا اقتضى تبليغ المخطر إليه بالنشر.
الكاتب العدل محكمة صلح طوباس
عمار عليات
2019/9/16

دولة فلسطين
السلطة القضائية

ورقة إخبار لتنفيذ حكم بالنشر 
صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم

هيئة القاضي: جمال جبر
في الدعوى رقم 2019/4411 تنفيذ

المحكوم عليه: محمد نمر جابر حمدان هوية رقم: 906945548
وعنوانه: طولكرم � ذنابة � قرب مزرعة الدبس

الدائن/ المحكوم له: ماجدة غالب محمود زيط/ طولكرم.
تق���رر وعماًل بأحكام المادة 10 من قانون التنفيذ إش���عارك بطرح اإلعالم المذكور أعاله وفي حال 
انقضاء المدة المقررة قانونًا في ظرف 14 يوما اعتبارا من تاريخ تبليغك هذا اإلخبار دون مراجعة 
الدائرة أو تنفيذ مضمون القرار المحكوم به أعاله س���تتم مباش���رة إج���راءات التنفيذ بحقك وفقًا 

لألصول.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية

ورقة إخبار لتنفيذ حكم بالنشر 
صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم

هيئة القاضي: جمال جبر
في الدعوى رقم 2018/6894 تنفيذ

المحكوم عليه: شركة شديد للمقاوالت والتعهدات العامة
وعنوانه: طولكرم � مجمع دعباس التجاري � ط2 هاتف: 092686071.

الدائن/ المحكوم له: عالء تيسير حمدان قطاوي / طولكرم.
تق���رر وعماًل بأحكام المادة 10 من قانون التنفيذ إش���عارك بطرح اإلعالم المذكور أعاله وفي حال 
انقضاء المدة المقررة قانونًا في ظرف 14 يوما اعتبارا من تاريخ تبليغك هذا اإلخبار دون مراجعة 
الدائرة أو تنفيذ مضمون القرار المحكوم به أعاله س���تتم مباش���رة إج���راءات التنفيذ بحقك وفقًا 

لألصول.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2019/7/11
الرقم: 2017/957

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم 2017/957

إلى المحكوم عليه: اشرف حسني محمد حامد/ عنوانه سابقًا: رام الله/ البيرة/مقابل مسجد العين/ 
مجهول محل اإلقامة حاليًا.

نعلمك أن المحكوم له/ لها: شركة بنك القاهرة عمان/ وكيلها الحامي نضال فريج.
ق���د حضر/ت إلى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ حكم محكمة صلح رام الله في الدعوى رقم 2011/658 
الصادر بتاريخ 2012/11/13 والقاضي »إلزامك بدفع مبلغ 1283.90 ش���يكل لصالح المحكوم لها 
باالضافة للرس���وم والمصاريف ومبلغ 20 دينار اتعاب محاماة« باالضافة الى مبلغ 35 شيكل بدل 
رس���وم دائرة التنفيذ حالة ومس���تحقة األداء، لذا يتوجب عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة 
التنفيذ خالل أس���بوعين من نشر هذا اإلعالن وبعكس ذلك سيتم السير بإجراء التنفيذ حضوريًا 

بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون.
مع االحترام

مأمور التنفيذ
يحيى عطا

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية
محكمة طولكرم الشرعية

الرقم: 2019/799
التاريخ: 1441/1/18هـ
الموافق: 2019/9/17م

إعالن تبليغ حكم غيابي صادر عن محكمة طولكرم الشرعية في 
الدعوى أساس 2019/799

إلى المدعى عليهما: اس���راء واس���يل بنتي ايمن محمد طقاطقة من باق���ة الغربية عرب 1948م 
ومجهولتا محل اإلقامة فيها وليس لهما محل اقامة داخل مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

أعلمكم���ا أنه وبتاريخ 2019/9/16م، وبموجب إعالم الحكم الصادر عن هذه المحكمة في الدعوى 
اساس 2019/799 وموضوعها )قطع أجرة مسكن(، المقامة عليكما من قبل المدعي )أيمن محمد 
أحمد طقاطقة من عالر وس���كانها وكيلهما المحامي س���فيان ش���ديد(، فقد حكمت بقطع أجرة 
مسكن المثل المحكوم بها لكما على المدعي والدكما أيمن المذكور ومقدارها 680 شيكال شهريا 
ما يخصكما المحكوم بها لوالدتكما ش���ادية عاطف فضل منصور لتحضن فيه أوالدهما الصغار 
)أسيل وإسراء ومجد ومرجان وأحمد( بموجب إعالم الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية في باقة 
الغربية بتاريخ 2013/12/5م في الدعوى أس���اس 2013/1496 بعد اكسائه الصيغة التنفيذية 
بموج���ب الدعوى الحقوقي���ة رقم 2014/252 من قب���ل محكمة بداية طولك���رم وذلك لتمردكما 
ورفضكما االنضم���ام إلى والدكما المدعي ايمن المذكور بموج���ب إعالم الحكم الصادر عن هذه 
المحكمة بتاريخ 2015/5/27م في الدعوى أس���اس 2015/312 بموجب مشروحات مأمور التنفيذ 
ومنعتكما من مطالبة المدعو بشيء من أجرة المسكن هذه اعتبارا من تاريخ 2015/12/16م حكمًا 
غيابيًا قابال لالعتراض واالستئناف حسب األصول، تحريرًا في 1441/1/18ه� وفق 2019/9/17م.
رئيس محكمة طولكرم الشرعية
صالح رضا أبو فرحة

إلى المستأنف ضده: محمود محمد خليل سعد/ بيت لحم.
يقتضى حضورك إلى محكمة بداية رام الله يوم الثالثاء 2019/10/15، الساعة 9:00 للنظر في دعوى 
استئناف حقوق رقم 2018/188 والتي أقامها عليك المستأنف شركة بنك القاهرة عمان المساهمة 
العامة المحدودة/ رام الله وموضوع االس���تئناف الطع���ن بالقرار الصادر عن محكمة صلح رام الله في 

الدعوى رقم 2018/1660 والقاضي ب� 

قرار
تق���رر المحكمة وعم���اًل بأحكام المادة 91 من قانون أصول المحاكم���ات المدنية والتجارية وحيث أن 
المدعى عليه قد أثار دفعه باالختصاص المكاني في الجلسة األولى وقبل الدخول في موضوع الدعوى 
وحيث أن المدعية أوردت في الئحة دعواها أن عنوان المدعى عليه هو بيت لحم � أرطاس وعليه تقرر 
المحكمة إحالة ملف هذه الدعوى إلى محكمة صلح بيت لحم وتكليف األطراف بحضور الجلس���ة لدى 

محكمة صلح بيت لحم بتاريخ 2018/10/28 وأفهم في 2018/9/23.

الئحة وأسباب االستئناف:
 • القرار المستأنف مخالف لألصول وأحكام القانون.

 • القرار المستأنف غير مسبب وغير معلل تعلياًل كافيًا وصحيحًا.
 • القرار المس���تأنف باطل ومخالف لألصول وأحكام القانون ومخالف ألحكام المادة 1/43 من قانون 
اصول المحاكمات المدنية والتجارية ومخالف الحكام العقود الموقعة بين المس���تأنفة والمستأنف 

عليه والمرفقة مع الئحة الدعوى الصلحية رقم 2018/1660.
 • أخطأت محكمة الدرجة األولى ومع االحترام بعدم مراعاة أن االختصاص المكاني ال يتعلق بالنظام 
الع���ام ويجوز لألط���راف االتفاق على مخالفة وأخط���أت في عدم مراعاتها ف���ي أن هناك اتفاق بين 
المدعية والمدعى عليه يس���قط بموجبه المدعى عليه الطعن بالصالحي���ة المكانية والمحكمة التي 
تختارها المدعية وفقًا لما هو ثابت من البند 24 من الش���روط واألحكام العامة لفتح الحساب المرفقة 
مع الئحة دعوى المدعية كجزء ال يتجزأ منها وفقًا لما هو موضح للصالحية المكانية في الئحة الدعوى 
وه���و اتفاق ال يخال���ف النظام العام وواجب التطبيق وهذا مس���تقر عليه لدى محكمة االس���تئناف 

والنقض الموقرتين.
 • أخط���أت محكمة الدرجة األولى مع االحترام في إحالة مل���ف الدعوى رقم 2018/1660 إلى محكمة 
صل���ح بيت لحم، وأخطأت محكمة الصلح الموقرة، مع االحترام، في عدم مراعاتها ألحكام المادة 1/43 
من قانون أص���ول المحاكمات المدنية والتي أجازت لالطراف االتف���اق على اختصاص محكمة أخرى 
وبالتن���اوب، وبرجوع محكمتكم الموقرة إلى البند 24 من الش���روط واألحكام العامة لفتح الحس���ابات 
والمرفق���ة مع الئح���ة الدعوى تجد محكمتك���م الموقرة بأن المس���تأنف ضدهما وافق���ا مقدما على 
الصالحية المكانية ألي محكمة تختارها الجهة المس���تأنفة للفصل في أي نزاع أو ادعاء ينش���أ عن 
أي نوع من الحس���ابات وبأن المستأنف ضده أس���قط حقه باالعتراض على ذلك، وهذا ما أشارت إليه 
المس���تأنفة/ المدعية بكل وضوح تحت بند الصالحية في الئحة دعواها، وأخطأت في عدم مراعاتها 
ف���ي ذلك وعدم مراعاتها في م���ا أثاره وكيل المس���تأنفة في جلس���ة 2018/9/23 المتمثل باآلتي: 
"التم���س من المحكمة عدم إجاب���ة طلب المدعى عليه كون أن المادة 89 من قانون أصول المحاكمات 
المدنية والتجارية قد ش���رعت أصول لتقديم مثل هذه الطلبات ولكون أن المادة 43 من ذات القانون 
نص���ت على أنه يجوز لألطراف تعيين محكمة مختصة وبالرجوع إلى البند 24 من الش���روط واألحكام 
العام���ة المرفقة بالئحة الدعوى تجد أن المدعي���ة لها الحق في محاكمة المدعى عليه في أي محكمة 
مختص���ة وال يحق للعمي���ل/ المدعى عليه إثارة أي دفوع تتعلق بالصالحي���ة التي تحددها المدعية 
وعليه التمس عدم اجابة طلب المدعى عليه والسير في الدعوى حسب األصول والقانون" فقد أخطأت 

محكمة الصلح الموقرة في عدم مراعاة ذلك.
 • أخطأت محكمة الدرجة األولى بعد األخذ بعين االعتبار البند 24 من الشروط واألحكام العامة لفتح 
الحس���اب المتعلقة بمنح البنك الصالحية المكاني���ة لمقاضاة المدعى عليه امام اي محكمة يختارها 
البن���ك/ المدعي���ة وبالتناوب، فإن البند المذكور واضح وصريح في نص���ه على حق البنك في مقاضاة 
المدعى عليه/ المستأنف ضده أمام اي محكمة يختارها البنك، وأسقط المدعى عليه حقه في الطعن 
ف���ي الصالحية المكانية ألي محكمة يختارها البنك، وحيث أن القاعدة العامة تنص على "ان المطلق 
يج���ري على اطالقه" وطالما أن البند المذكور اعطى الصالحي���ة للبنك بمقاضاة المدعى عليه امام اي 
محكم���ة يختارها البنك فانه يح���ق للبنك مقاضاة المدعى عليه امام اية محكمة بما في ذلك محكمة 
صلح رام الله وهو نص ال تش���وبه أية جهالة، وقد أخطأت محكمة الدرجة األولى في عدم مراعاة ذلك، 
كم���ا أخطأت في كل م���ا ذهبت إليه من تأويل وتحليل بهذا الخصوص في قرارها المس���تأنف وفي 
النتيجة التي توصلت اليها، وأخط���أت أيضًا في عدم مراعاتها للقاعدة القانونية العامة التي تنص 
على ان )العقد شريعة المتقاعدين( والقاعدة القانونية المنصوص عليها في مجلة األحكام العدلية 
التي تنص على )إعمال الكالم أولى من إهماله( كما أخطأت أيضًا في عدم مراعاتها لما هو مس���تقر 

عليه من أحكام صادرة عن محكمتي االستئناف والنقض الموقرتين بهذا الخصوص.
 • برجوع محكمتكم الموقرة الى البند 24 من الش���روط واالحكام العامة لفتح الحس���ابات والمرفقة 
م���ع الئحة الدعوى تج���د محكمتكم الموقرة بأن المس���تأنف ضدهما وافقا مقدم���ا على الصالحية 
المكانية ألي محكمة تختارها الجهة المس���تأنفة للفصل في أي نزاع او ادعاء ينش���أ عن أي نوع من 
الحس���ابات وبأن المستأنف ضده أسقط حقه باالعتراض على ذلك، وهذا ما أشارت إليه المستأنفة/ 
المدعي���ة بكل وضوح تحت بن���د الصالحية في الئحة دعواها وأخطأت في ع���دم مراعاتها في ذلك 
وعدم مراعاتها في ما أثاره وكيل المستأنفة في جلسة 2018/9/23 وقد أخطأت محكمة االستئناف 

في عدم مراعاة ذلك.
 • أخط���أت محكمة الدرجة األولى مع االحترام في إحالة مل���ف الدعوى رقم 2018/1660 إلى محكمة 
صلح بيت لحم الموقرة دون االس���تناد إلى أية بينة قانونية تثبت الصالحية المكانية لمحكمة صلح 
بيت لحم بنظر الدعوى الحقوقية 2018/1660، وبالتناوب، لم يثبت المس���تأنف ضده/ المدعى عليه 

مكان إقامته األمر الذي يغدو معه قرار المحكمة الموقرة متناقضا وحريا بااللغاء.
 • أخط���أت محكمة الدرجة األولى مع االحترام في إحالة مل���ف الدعوى رقم 2018/1660 إلى محكمة 
صل���ح بيت لحم الموقرة دون الس���ماح للمس���تأنفة/ المدعي���ة بتقديم بينتها الت���ي تثبت أحقية 
المستأنفة/ المدعية في مقاضاة المستأنف ضده/ المدعى عليه أمام أي محكمة تختارها المستأنفة/ 
المدعي���ة ولم تراع محكم���ة الدرجة األولى أن البينة من حق الخصوم وال يج���وز للمحكمة الموقرة مع 
االحترام عدم السماح للمستأنفة بتقديم بيناتها التي تثبت تنازل المستأنف ضده / المدعى عليه 
عن  الصالحية المكانية للمحكمة، وتنازله عن حقه في االعتراض على الصالحية المكانية للمحكمة.

 • تلتمس المس���تأنفة اعتبار الئحة الدعوى الصادر بها القرار المستأنف ومرفقاتها وكافة أقوالها 
ودفوعه���ا واعتراضاتها أم���ام محكمة الدرجة األولى جزءًا ال يتجزأ من الئحة االس���تئناف. ويجوز لك 
تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك بالنشر بإحدى الصحف المحلية عماًل 

بالمادة 212 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
ويجوز لك تقديم الئحة جوابية خالل نمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر بإحدى الصحف 

المحلية عمال بالمادة 212 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 .
وإذا لم تحضر أو ترسل وكياًل عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون

رئيس قلم محكمة بداية رام الله

 دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
الرقم: 2018/188 استئناف حقوق
تاريخ التحرير: 2019/9/12

مذكرة دعوى مستأنف ضده بالنشر
صادرة عن محكمة بداية رام الله في الدعوى رقم: 2018/188 استئناف حقوق

افتتاح المركز المجتمعي الثاني 
لتعليم الشباب والكبار في اليامون

رام الله - "األيـــام": افتتحت وزارة التربية والتعليم، من خالل 
اإلدارة العامة للتعليم العام، أمـــس، المركز المجتمعي الثاني 
لتعليم الشـــباب والكبار مدى الحياة، في بلدة اليامون بمحافظة 
جنين، وذلك بالشـــراكة مع الجمعية األلمانيـــة لتعليم الكبار، 

وكلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة، وبلدية اليامون.
وقالـــت "التربية": إن أهمية هذه المراكز تكمن في أنها توفر 
فرصًا تعليمية مدى الحياة لفئات مختلفة دون تمييز من حيث 
العمـــر أو النـــوع االجتماعـــي أو اإلعاقة أو الخلفيـــة الثقافية أو 

المستوى االقتصادي وغيره.
وبينـــت أن هـــذه المراكز تقـــّدم خدمـــات التعلـــم الفردي 
والمجتمعي غير النظامي لمختلف الفئات، بما يشـــمل تقديم 
الـــدورات والتدريبـــات، والنشـــاطات التعلميـــة والمجتمعية، 
والمبادرات في ســـياق التطوير والتمكيـــن، والتدريب المهني 
ّمّية، وتوفير مســـارات 

ُ
والحرفي، ورفع مســـتوى الدخل، ومحو األ

الفـــرص الثنائية للتعلم األكاديمي، وتعزيـــز التطوع، والتراث 
الثقافي، والتثقيف البيئي.

وأكدت القائـــم بأعمال مدير عام التعليم العـــام في الوزارة، 
ربيحة عليان، أهمية هذه المراكز بما يضمن تعزيز النهج الذي 
تتبناه الوزارة "التعلم مدى الحياة"، مشيرة إلى دور هذه المراكز 
فـــي التغيير اإليجابـــي بمختلـــف مناحي الحيـــاة االجتماعية 

واالقتصادية والثقافية وبما يعزز التكاتف المجتمعي.

مـــن جهتها، ذكرت مديـــرة "تربية جنين"، ســـالم الطاهر، أن 
الـــدورات التدريبية والبرامـــج التي يقدمهـــا المركز نابعة من 
احتياجات المجتمع المحلي في اليامون، مشـــيدة بدور البلدية 
في توفير مبنى المركز وتشجيع اإلقبال عليه من البلدة والبلدات 

المجاورة لالستفادة من الدورات التي يقدمها.
بدورها، لفتـــت ممثلة الجمعية األلمانيـــة لتعليم الكبار، عال 
عيســـى، إلى حرص الجمعيـــة على تحقيق نهـــج "التعلم مدى 

الحياة"، والعمل مع الشركاء لتطوير مثل هذه المراكز.
أما ممثل بلدية اليامون عبد الرحمن حوشـــية، فبّين أن المركز 
يمثـــل خطوة مميزة من شـــأنها توفير التعليـــم النوعي لكافة 
شرائح المجتمع، مشيدًا بدور وزارة التربية والجمعية األلمانية 
لتعليـــم الكبـــار وكليـــة دار الكلمة فـــي تحقيق هـــذا اإلنجاز 

بالشراكة مع البلدية.
وتحدث ممثل كلية "دار الكلمة"، سامي أبو غزالة، عن دعم الكلية 
المســـتمر لمراكز تعليم الشـــباب والكبار في فلســـطين، مبينًا أن 
ر لتقديم 

ّ
سخ

ُ
الخطط اإلستراتيجية والخبرات التي تملكها الكلية ت

خدمات التعلم النوعي مدى الحياة، فيما قدمت مديرة المركز هدى 
نواهضة عرضًا تعريفيًا بالمركز وكيفية تأسيسه.

ونوهت الوزارة إلى أنها ستفتتح، خالل األيام المقبلة، المركز 
الثالث لتعليم الشـــباب والكبـــار "مركز الكرمل" فـــي بلدة يطا 

بمحافظة الخليل.

افتتاح المركز في اليامون.

اللجنة الصحية الوطنية تناقش 
خططها لتطوير القطاع الصحي

رام الله - "األيام": عقدت اللجنة الصحية الوطنية اجتماعًا في رام الله، أمس، 
برئاســـة وزيرة الصحة د. مي الكيلة لتلخيص عملها خالل األشـــهر الماضية، 

وتقديم توصياتها في مجاالت مختلفة.
وقالـــت د. الكيلة إن اللجنـــة الصحية الوطنية التي شـــكلها مجلس الوزراء 
عقـــدت العديد من االجتماعات في الفترة الماضية، وعملت على بحث 4 محاور 
مهمة في القطـــاع الصحي وهي جودة الخدمات الصحيـــة وتوطين الخدمات 

الطبية وتطوير نظام التأمين الصحي وتطوير خدمات اإلسعاف والطوارئ.
وأضافـــت إن اللجنة انبثق عنها عدة لجان تولـــت كل واحدة منها محورًا من 
المحاور األربعة، وعملت على دراســـتها ووضع التوصيـــات الالزمة، حيث كان 
اجتماع اليوم لصياغة هذه التوصيات بعد نقاشـــها مـــع العديد من الجهات 
الشريكة ومن بينها منظمة الصحة العالمية، تمهيدًا لرفعها لمجلس الوزراء.

ونقلت وزيرة الصحة شـــكر رئيـــس الوزراء د. محمد اشـــتية ألعضاء اللجنة 
الصحية الوطنية، وكل من اشـــترك وســـاهم في عمل اللجان المنبثقة عنها، 
مضيفة إن عمل اللجنة والتوصيات التي قدمتها ستساهم في تطوير القطاع 

الصحي ووضع الخطط الالزمة إلحداث نهضة شاملة في جميع أركانه.

"المواطن الصغير" ينفذ جولة ميدانية 
على مراكز التدريب المهني في الخليل

بيت لحم – "األيام": نظم اتحاد جمعيات الشـــابات المســـيحية، وبالشراكة 
مع مؤسســـة ملتقى الطلبة جولـــة ميدانية، اســـتهدفت 50 طالبًا وطالبة من 

مدرستي ذكور وبنات الدهيشة المشاركين في مشروع المواطن الصغير.
ويهدف المشـــروع لتمكين الشباب في فلســـطين ليكونوا مواطنين فاعلين 
ومؤثريـــن فـــي مجتمعاتهم، حيث يســـتهدف طلبة المـــدارس ضمن الفئة 
العمرية ما بين 13 – 19 في مناطق الضفة، كما يســـتهدف الشباب والشابات 
ضمن الفئة العمرية ما بين 20 – 25 كمجموعات داعمة للمشروع، بحيث سيتاح 

لهم فرص تطوير مهاراتهم وكفاءاتهم وأن يكونوا قادة فاعلين.
وفـــي بداية الجولة تم شـــرح مشـــروع المواطـــن الصغير للطلبـــة وأهدافه 
وأنشـــطته، والمناطق التي ســـيتم زيارتها وأهميتها وعملها، وكذلك أهمية 

التوجه للتعليم المهني.
وكانت أولى زيارات المجموعة إلى مدرسة العروب الزراعية، حيث اطلع الطلبة 
على المشـــاتل الزراعية والبيوت البالســـتيكية ومزارع األبقـــار وخاليا النحل 

وتخللها شرح تفصيلي عن كل جولة.
ومـــن ثم زارت المجموعة مركز التدريب المهني فـــرع حلحول، واطلع الطلبة 

على مجاالت المهن الدراسية ومرافق المركز.

ضبط 3 حافالت غير قانونية 
تنقل طالبًا في ضواحي القدس

رام الله - "األيام": ضبطت الشـــرطة خالل نشاط مروري، أمس، 3 حافالت غير 
قانونية بالقرب من بلدة القبيبة، شـــمال غربي القدس، يقوم ســـائقوها بنقل 
طالب مدارس، وحررت 45 مخالفة نتيجة قيام أصحاب المركبات بالدخول عكس 

السير في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.
وذكــــر بيان للشــــرطة أنه وخالل نشــــاط مروري نفذته شــــرطة ضواحي القدس في 
بلدات شمال غربي القدس وبلدة العيزرية، ضبطت بالقرب من بلدة القبيبة 3 حافالت 
غير قانونية يقوم ســــائقوها بنقل طالب مدارس، وتــــم حجز الحافالت الثالث وإجراء 

المقتضى القانوني بحق السائقين.
وأشـــار إلـــى أن شـــرطة ضواحـــي 
القـــدس حـــررت 45 مخالفـــة بحـــق 
مركباتهم  بقيادة  يقومون  سائقين 
بعكس الســـير فـــي العيزرية بحجة 
تجـــاوز األزمـــات مســـببين المخاطر 
العيزرية  أن منطقـــة  علما  لآلخرين، 
تشـــهد أزمات مرورية فـــي الصباح 
الباكر، وقد تلقت الشرطة مناشدات 
إليجاد حلول لمنع هؤالء الســـائقين 

من ارتكاب المخالفات.

طلبة من فرع "القدس المفتوحة" في جنين
يطورون سوارًا لتتبع األطفال وكبار السن

جنين - محمد بالص: أعلن طلبة من فرع جامعة القدس 
المفتوحــــة في جنين، أمس، عن تطوير مشــــروع يتمثل 
في تصميم وبناء ســــوار ذكي لتتبع األطفال وكبار السن 

ومراقبتهم.
ونجح الطلبة فاطمة عبد الهادي، ومالك سعيد، وجبريل 
عابد، في تصميم هذا الســــوار الذكي تحت إشراف عضو 

هيئة التدريس في فرع جنين ليث إبراهيم.
وأوضح الطلبة أن هذا المشــــروع تناول عملية تصميم 
وبناء ســــوار ذكي لتتبع األطفال وكبار السن ومراقبتهم 
عن بعد، خالل توجههم إلى المدرســــة أو تواجدهم في 
المناطق العامة المزدحمة بالناس، من أجل الحفاظ على 
ســــالمتهم وتجنب تعرضهم للضياع أو الخطف، وذلك 
من خالل تطبيق "أندرويد" صمم خصيصا لهذا الغرض.

وبينوا أن النظام يتكون مــــن مجموعة قطع إلكترونية 
مختلفــــة، حيــــث تشــــكل المتحكمة والمعروفة باســــم 
)Arduino Nano( القطعة الرئيســــة في النظام، وتقوم 
هــــذه المتحكمــــة بتحديد إحداثيات الموقع للشــــخص 
 GPS( المستهدف الذي يرتدي السوار باستخدام قطعة
GY-NEO6MV2( ومــــن ثم إرســــالها لتطبيق "أندرويد" 
باســــتخدام قطعــــة  )Module Mini GSM A6(والــــذي 
يقوم بدوره بإظهار اإلحداثيات المستلمة على الخريطة 
بشــــكل متواصل لمتابعــــة ومراقبة تحركات الشــــخص 

المطلوب.
وتتلخص النتائج العملية التي حصلت عليها الدراسة 
فــــي بناء نظام كامــــل متكامل قادر علــــى إجراء عمليات 
المراقبــــة والمتابعة لألطفال وكبار الســــن، وتمخض عن 
بناء هــــذا النظام وإظهاره للوجــــود تحقيق مجموعة من 

األهــــداف تتمثل في تقليل الضــــرر الناتج عن ضياع أو 
خطف األطفال وكبار الســــن، إضافة إلــــى توفير نوع من 
االتصال والتواصــــل بين الفئة المســــتهدفة وذويهم 
بصرف النظر عن مكان تواجدهم، ما يوفر نوعا من األمن 

واألمان النفسي لذوي الفئة المستهدفة.
وقال مشرف المشروع، إن ثورة تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت شــــهدت تطورا ســــريعا ومتالحقا على مدى 

السنوات القليلة الماضية.
وأضاف إبراهيم، إنه مع زيادة الطلب على خدمات هذه 
األنظمة، أصبح من الضروري تســــخيرها لحل المشكالت 
اليومية في شــــتى مجاالت الحياة، وهــــذا ما هدف إليه 

المشروع.
وتابــــع: "تعد فئــــة األطفــــال وكبار الســــن، وخصوصا 
المصابين بمرض الزهايمر، من أهم الفئات العمرية في 
المجتمــــع التي يجب وضعها تحت المراقبة المســــتمرة 
لتجنــــب المشــــكالت المتعلقــــة بعمليــــات الخطــــف أو 

الضياع".
وأشــــار إلى أن هذا يأتي ضمن مشــــروع تخرج للطلبة، 
والهــــدف مــــن عرضه هــــو الحصــــول على تبن رســــمي 
واحتضــــان لهذه الفكرة اإلبداعية بغية إنشــــاء شــــركة 

ناشئة إلنتاج هذا السوار.
وأوضــــح إبراهيم أن المشــــروع يتلمس احتياجات فئة 
مهمة جدا متمثلة باألطفال وكبار السن ممن يعانون من 
األمراض من أجل الحفاظ عليهم وتتبعهم، وهو مشروع 
مجتمعي بامتياز، ويهــــدف إلى الحفاظ على فئة مهمة 
فــــي المجتمع بعد تزايد الحديث عــــن فقد أطفال وكبار 

سن يعانون من الزهايمر.

"هيئة األسرى": تصاعد هجمة 
االحتالل الشرسة بحق المقدسيين

رام اللـــه - "األيام": اســـتنكرت هيئة شـــؤون األســـرى 
والمحررين، في بيان لها، أمس، مواصلة االحتالل الهجمة 
الشرسة بحق المقدســـيين والتي تتسع وتشتد وطأتها 
يومًا بعد آخر، في محاولة إســـرائيلية إلجبار المقدسيين 
على ترك المدينة والقضاء على الوجود الفلسطيني فيها.
وقالت الهيئة: إن ســـلطات االحتالل تتعمد شـــن حرب 
شـــاملة تجاه أهالـــي المدينة المقدســـة علـــى مختلف 
المســـتويات، حيث تقوم باســـتهدافهم بإصدار أحكام 
جائرة بحقهم وفرض غرامات مالية باهظة لذرائع واهية، 
كحال المقدسية سميحة جودة التي صدر بحقها، أول من 
أمس، حكم نهائي يقضي بالعمل لـ 180 ساعة في خدمة 
الجمهور، ودفع تعويض بقيمة 1500 شـــيكل، والســـجن 
لمدة شـــهرين مع وقـــف التنفيذ لثالث ســـنوات، وذلك 

بحجة االعتداء على شرطي إسرائيلي.

وأشـــارت إلى أن الســـيدة جودة تعاني فـــي األصل من 
عدة مشـــاكل صحية فهي مصابة بالسرطان و"ديسكات"، 
وهشاشـــة عظام وأوتـــار باليدين وغضـــروف بالركبتين، 

وبالتالي ما صدر بحقها هو إجراء مجحف وظالم.
وأضافت: ال تكتفي ســـلطات االحتالل بذلك فقط، فهي 
تصعـــد من إجراءاتهـــا القمعية بحق المقدســـيين على 
الدوام، وذلـــك بتنفيذ حمالت اعتقال يومية والتي تطال 
في الغالب فئة األطفال والشباب، وإلغاء اإلقامات وسحب 
الهويـــات وهـــدم المنـــازل واحتجاز جثامين الشـــهداء 

وغيرها من االنتهاكات.
ولفتت الهيئة إلى أن مـــا تقوم به حكومة االحتالل من 
تضييق ومالحقة ألهالي القدس وفرض قوانين تعسفية 
ضدهم، مـــا هي إال جزء من عقاب جماعي ممنهج لكســـر 

إرادتهم وقتل صمودهم.

رام الله: ممثلية الهند تحتفل بيوم 
البرنامج التقني واالقتصادي الهندي

رام اللـــه - وفا: احتفلت ممثلية الهند في رام الله، أمس، بيوم 
"التعاون التقني واالقتصادي الهندي" الـ"ITEC"، بمشاركة وزير 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات إســـحق سدر، ومسؤولين في 
الحكومة، ومهنيين من مختلف القطاعات، ومتدربين في دورات 

تدريبية متعددة بالهند.
وقال ممثل الهند لدى فلســـطين ســـونيل كومار: نسعى من 
خـــالل االحتفال بهذا اليـــوم الجتماع يضم جميـــع المتدربين 
ليتسنى لهم تبادل الخبرات واآلراء وفوائد الدورات، إضافة إلى 

توفير المعرفة حول الهند وثقافاتها وتقاليدها المتنوعة.
وأضـــاف: برنامـــج "ITEC" الخاص بـــوزارة الشـــؤون الخارجية 
الهندية أطلق في فلسطين عام 1998 كبرنامج ثنائي للمساعدة 
من قبل حكومة الهند، حيـــث تدرب من خالله ما يزيد على ألف 

ومئة فلسطيني لغاية اآلن.
وأوضـــح أن أكثر من 200 ألف شـــخص من 160 دولة شـــريكة 
ّسس قبل 55 عامًا، من خالل برامجه 

ُ
استفادوا من البرنامج الذي أ

التدريبية بمجال بناء القدرات، حيث تتكفل الحكومة الهندية 
بالتكاليـــف المادية بما يشـــمل الســـفر الجوي ذهابـــًا وإيابًا، 
ورسوم التدريب، والســـكن، والعالج الطبي في الحاالت الطارئة، 

والمصروف، والكتب، والجوالت الدراسية. 
من جهته، قال سدر: إن هذا برنامج تعاون ثنائي متواصل منذ 
العام 1998 حتى اليوم، مشـــيرًا إلى متانـــة العالقة التي تجمع 
بين فلســـطين والهند، ودورها في دعم القضية الفلســـطينية، 
ال ســـيما رفضها لالســـتعمار والعنف، وأكد أنها ال تقتصر على 

الجانب السياسي بل تتعداها إلى مختلف المجاالت.
وأضاف سدر: هناك العديد من االتفاقيات مع الجانب الهندي، 
وتكللت العالقات التجارية والعلمية بإصدار طابع بريدي مشترك 
مـــع البريد الهنـــدي، يضم صـــورة الزعيم الراحل ياســـر عرفات 
والزعيم الهندي المهاتما غاندي، وســـيطلق هـــذا الطابع بداية 
الشـــهر المقبل. وتحـــدث الطالب محمد بشـــارات وهو مقدم في  
جهـــاز الضابطة الجمركية، عن تجربة الطلبة الفلســـطينيين في 
الهند، مشـــيرًا إلى أن الدورات بمجموعها والتعرف على الثقافة 
والتجربة الهندية أســـهم بتطوير منظومة العمل في فلسطين، 
وأن للهنـــد تجربة عميقـــة في علـــم الجمارك، وســـبل الحد من 
التهريب، وكيفية التعامل مع المضبوطات، والضريبة والجمارك 
يمكن البناء عليه واالســـتفادة منه، وبّين أن الضابطة شاركت في 
الدورات على مدى 5 سنوات، وابتعثت 300 منتسب من أفرادها.


