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بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين   
سلطة األراضي 

دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة: 246/ج/2014
 التاريخ: 2014/1/16

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعل���ن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة برهان محمود حس���ين س���مار من اليامون 
بصفت���ه الوكيل بموجب الوكال���ة الخاصة رقم )418/2014/201( الص���ادرة عن عدل جنين 
بتاري���خ 2014/1/9 والمعطوفة على الدورية رق���م )173/99/2387( الصادرة عن عدل جنين 
بتاري���خ 1999/4/5 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 246/ج/2014 على قطعة األرض رقم 8 من 
الحوض 6 وقطعة 12 حوض 4 وقطعة 99+86 حوض 18 وقطعة 27 حوض 29 وقطعة 190 

حوض 20 وقطعة 16 حوض 16 من أراضي اليامون.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عش���رة أيام 

من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: برهان محمود حسين سمار

اسم الموكل »المالك«: عائشة طاهر صالح أبو الهيجاء
عدد الحصص المباعة: حسب الدورية

مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين     
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة: 369/ج/2014
التاريخ: 2014/1/19

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة زياد حسني جميل حمدان من عرابة بصفته 
الوكي���ل بموجب الوكال���ة الدورية رقم )406/2011/3006( الص���ادرة عن عدل جنين بتاريخ 
2011/4/3 والمعطوفة على الدورية رقم سجل)1040(صفحة)2011/48( الصادرة عن سفارة 
فلس���طين في األردن بتاريخ 2011/3/17 وذل���ك لتقديم معاملة بيع رقم 369/ج/2014 على 

قطعة األرض رقم 36 من الحوض 51 من أراضي عرابة.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عش���رة أيام 

من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: زياد حسني جميل حمدان

اسم الموكل »المالك«: شهلة أحمد نجيب مصطفى+محمد+رائد+أنور+زياد+محمود+سناء
+رانية+حنان )أبناء فتحي محمد الحجة(+يوسف محمد علي الحجة

عدد الحصص المباعة: حسب الوكالة
مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين    
سلطة األراضي 

دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة: 307/ج/2014
التاريخ: 2014/1/16

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة غالب توفيق يوس���ف زكارنة من أم التوت 
بصفت���ه الوكيل بموجب الوكال���ة الخاصة رقم )418/2014/192( الص���ادرة عن عدل جنين 
بتاريخ 2014/1/9 وذلك لتقديم معامل���ة بيع رقم 307/ج/2014 على قطعة األرض رقم 32 

من الحوض 2 من أراضي أم التوت.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عش���رة أيام 

من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: غالب توفيق يوسف زكارنة

اسم الموكل »المالك«: اعتدال+دالل+نجاح+تمام أبناء مصطفى محمود الداود
عدد الحصص المباعة: حسب الوكالة والطلب

مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلسطين      

سلطة األراضي   
دائرة تسجيل أراضي جنين

رقم المعاملة: 376/ج/2014
  التاريخ: 2014/1/19

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة صافي بس���ام ياس���ر حوش���ية من اليامون 
بصفت���ه الوكيل بموجب الوكالة الدورية رقم )170/99/482( الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 
1999/1/27 والمعطوفة على الخاصة رقم س���جل)136(صفحة)98/56( الصادرة عن س���فارة 
فلس���طين في األردن بتاريخ 1998/7/25 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 376/ج/2014 على 

قطعة األرض رقم 23 من الحوض 20053 من أراضي جنين.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عش���رة أيام 

من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: صافي بسام ياسر حوشية

اسم الموكل »المالك«: ياسر نادر عبد الكريم عبد الهادي
عدد الحصص المباعة: حسب الوكالة

مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
السلطة القضائية

الرقم: 2013/6162
التاريخ: 2014/1/16

ورقة إخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس

بالدعوى التنفيذية رقم 2013/6162
إلى المحكوم عليه : انس محمد احمد ابو زهرة شارع القدس ومجهول محل اإلقامة حاليًا.

يج���ب عليك ان تؤدي في ظرف اس���بوعين اعتبارا من تاريخ تبلغ���ك ورقة االخبار التنفيذي هذه 
في هذا العدد بالقرار المنفذ الصادر في القضية التنفيذية رقم 2013/6162 دائرة تنفيذ نابلس 
وموضوعها مطالبة بمبلغ 10016 ش���يكال بموجب كمبياالت لصالح المحكوم له س���ونيا محمد فايز 
محم���د علي الخطيب وكيلها المحامي واصف وضاح ش���اهين/ نابل���س، واذا انقضت هذه المدة 

فستضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم حسب االصول والقانون بحقك.
مأمور التنفيذ
اياد مشهور

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2014/1/14
الرقم: 2012/377

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله

في الملف التنفيذي رقم 2012/377
إلى المحكوم عليه: خضر علي س���ليم مبيض / الرام ضاحية البريد مقابل س���وبر ماركت الفرسان 

عمارة أمين سليمان.
تنفيذًا لقرار سعادة قاضي التنفيذ الصادر بتاريخ 2013/12/4 في الملف التنفيذي المرقوم أعاله 
والمكون فيما بينك وبين قس���م االق���راض لدى وكالة االمم المتحدة الغاثة وتش���غيل الالجئين 
الفلس���طينيين في الشرق االدنى فقد تقرر تبليغك بواسطة النش���ر بموعد الجلسة الواقعة في 
ي���وم الثالثاء الموافق 2014/1/14، لذا يتوجب عليك الحضور في موعد الجلس���ة المحددة وبعكس 
ذلك س���يتم الس���ير بإجراء التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنش���ر حسب 

األصول والقانون.
مع االحترام

مأمور التنفيذ
يحيى عطا

بسم الله الرحمن الرحيم

سلطة األراضي
اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة تسجيل أراضي نابلس 

رقم الملف: 65\ ج\2014
التاريخ 12\1\2014

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد عم���ار زياد علي بكار ذلك 
بصفته  وكيال خاصا بموجب الوكال���ة الخاصة  رقم 8538\2012\1163 تاريخ 11\6\ 2012 و  
المعطوفه على الوكاله الدوريه رقم 15078\2010\1013    الصادرتان من كاتب عدل نابلس 
وذل���ك بمعاملة بيع على القطعه 233  حوض  رقم 60  من  أراضي طلوزه   فمن له اعتراض 
إلى ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عشرة وأيام من تاريخ نشر 
هذا اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم السير بإجراءات الملف حسب األصول ووفقا للقانون :

 اسم الموكل ) المالك (         اسم الوكيل 
رشدي عوض نايف عفوري        رنا وجدي احمد سعد

رنا وجدي احمد سعد      عمار زياد علي بكار
دائرة  تسجيل أراضي نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

الرقم: 14/ق/2014
2014\1\14

إعالن لتسجيل اموال غير منقولة

تسجيال جديدا صادر من دائرة تسجيل اراضي نابلس

بشأن معاملة التسجيل الجديدة رقم 14/ق/2014
يعلن إلطالع العموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس السيد لتسجيل المال غير 
المنقول المبينة أوصافه و حدوده و مس���احته بالجدول أدناه تسجيال جديدا و على كل من 
يدع���ي بحق التص���رف او المنفعة او الملكية أو التعدي على حقوق���ه أن يتقدم باعتراضه 
الخطي إلى مدير دائرة تسجيل أراضي نابلس خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ النشر 

هذا اإلعالن في الصحف اليومية المحلية 
الجدول

1 -اس���م و عنوان طالب التس���جيل : حاتم احمد مصطفى ترابي – عبد الرحيم عبدالرحمن 
محمد ابو زايده و محمد حس���ن عبد المجيد خياط بواس���طة الوكيل الخاص احمد مصطفى 

قاسم ترابي بالوكاالت الخاصة 3935\2013 و 5802\2013\1241
2 - اسم المدينة أو القرية : صره

3 - أ – اسم موقع األرض : جبل داود   ب -  نوع األرض : ميري
4 - رقم الحوض : 5   رقم القطعة : 195   بموجب قيود المالية

5 - رقم الحوض : 3  رقم القطعة : 5\177   حسب جدوال االدعاءات
7 - المساحة بموجب المخطط                     م2              د

  9               730    
8 - الحصص المطلوب تسجيلها   

كامال    
9 - الحدود بموجب المخطط  

شماال  ربحي عبد الله عيسى داود   القطعه رقم 173  و محمد جمال محمد شنار قطعه 174 
جنوبا : وادي + احمد مصطفى قاسم ترابي قطعه 191 + حامد شفيق احمد ترابي قطعه 197

شرقا : قسيمه 3 طالب محمد شريف غانم
غربا : قسيمه 6 طالب محمد شريف غانم

10 – كيفي���ة األيلولة لطالب التس���جيل بطريقة :  الوكاالت الدوري���ة 13784\2009\918 
و   905\2009\11116 الدوري���ه  ال���وكاالت  عل���ى  المعطوف���ات   918\2009\13783 و 
7195\2009\887 و 9774 \2007\753 و 2682\2005\613 و 17\2002\2002 المعطوف���ات 
على الوكاالت س���جل 884 صفحه 77\2009 عمان و س���جل 713 صفحه 65\2007 عمان و 

سجل 480 صفحه 57\2004 و 4463\2007\726 

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2014/1/8
الرقم: 2013/1864

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله

في الملف التنفيذي رقم 2013/1864
إلى المحكوم عليه: حازم غازي هالل اسعد/ القدس بيت حنينا.

نعلمك أن المحكوم لها: شركة الريفيرا للمفروشات وكيلها المحامي براء مخو.
ق���د حضر إلى دائرتنا وطرح للتنفيذ ش���يكا بقيم���ة 250 دينارا اردنيا حال ومس���تحق األداء، لذا 
يتوج���ب عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أس���بوعين من نش���ر هذا اإلعالن 
وبعكس ذلك س���يتم الس���ير بإجراء التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر 

حسب األصول والقانون.
مع االحترام

مأمور التنفيذ
يحيى عطا

والدتهما تعتبرهما أغلى ما تملك

نابلس: طفالن يصابان بإعاقة عقلية نادرة 
تظهر بعد ثالث سنوات من الوالدة

ب���اص: تحدث���ت  - محم���د  جني���ن 
المواطن���ة رفقة عبد الجاب���ر )25 عاما(، 
من قرية قصرة جنوب نابلس، بش���كل 
يدمي القلوب عن المأس���اة التي حلت 
بعائلتها جراء إصابة اثنين من أبنائها 
بإعاقة عقلية نادرة ال تظهر إال بعد نحو 

ثاث سنوات من الوالدة.
وش���اءت األقدار، أن ي���رزق الله هذه 
الس���يدة بكره���ا ذك���را، ليم���أ عليها 
وزوجه���ا حياتهما، عله يك���ون فاتحة 
الحي���اة وزينتها له���ذه العائلة التي 
تعي���ش في بي���ت متواضع م���ن بيوت 
قرية قصرة المحاصرة بالمس���توطنات 
التي تخنقها وتزيد من معاناة سكانها 

البالغ عددهم نحو ستة آالف نسمة.
تق���ول عبد الجابر، إنه���ا رزقت بطفل 
سمته نور الدين عودة، ويبلغ من العمر 
اليوم تس���ع س���نوات، وبعده شقيقه 

سيف الدين )7 سنوات(.
وس���رعان م���ا اكتش���فت العائلة، أن 
طفليها يعانيان من إعاقة عقلية نادرة 
ال تظهر إال بعد مرور نحو ثاث سنوات 

من الوالدة.
وأضاف���ت، إن أعراض ه���ذه اإلعاقة، 
بدأت بس���لوك غريب يمارس���ه طفاها 
غريبة  تصرف���ات  بممارس���ة  يتمث���ل 
كتناولهم���ا لمواد مض���رة ال يتناولها 
اإلنس���ان العادي، مثل الزج���اج وغيره 
م���ن الم���واد المؤذية والمض���رة التي 
ال يس���تطيعان تمييزه���ا ع���ن المواد 
النافعة والصالحة لاستهاك اآلدمي.

صدمة قاتلة
وتتاب���ع عبد الجابر، وه���ي أم ألربعة 
أطف���ال رابعهم س���يأتي بع���د بضعة 
أشهر، إنها لم تستطع تحمل الصدمة 
ف���ي البداي���ة، خاصة وأنه���ا ال تعاني 
وزوجه���ا أي أمراض وراثي���ة، وال توجد 
صلة قراب���ة تجمعهم���ا، باإلضافة إلى 
كون طفليها رضيعين لم يش���تكيا من 
أي أعراض تدل على أن لديهما مشكلة 
ذهنية في البداية، عدا أن نموهما كان 
طبيعيا ش���أنهما في ذلك ش���أن بقية 
األطف���ال، ول���م يكونا يعاني���ان من أي 

مشاكل صحية.
وبينت األم، أن���ه عندما يصل الطفل 
إلى س���ن قرابة ثاث سنوات من العمر، 
تبدأ أع���راض ه���ذه الحال���ة المرضية 
النادرة بالظهور، والتي تتمثل بقيامه 
بتصرف���ات غريبة وعجيبة ال يقدم على 
فعلها طف���ل طبيع���ي، كأكل األخضر 
واليابس المضر والنافع في البيت، على 
حد قولها، وعدم التمييز بين الشبع أو 
الجوع وبين الوجع وعدمه، باإلضافة إلى 

رفقة عبد الجابر تتوسط طفليها المعاقين.

غزة: ندوة تناقش واقع الالجئين الفلسطينيين 
في ظل المتغيرات المحلية والعربية والدولية

غ���زة - "وف���ا": أكد متحدث���ون خال ن���دوة نظمته���ا اللجنة 
الش���عبية لاجئين التابعة لمنظمة التحرير، أمس، تحت عنوان 
"قضية الاجئين الفلسطينيين في ضوء المتغيرات السياسية 
المحلية والعربية والدولية"، أن الاجئين تعرضوا لمؤامرة قذرة 
تستهدفهم في س���ورية ولبنان وقطاع غزة، تسعى للتضييق 
عليهم في س���ورية ولبنان إلجبارهم عل���ى النزوح، وأن 60% من 

سكان قطاع غزة يعانون من انعدام األمن الغذائي.
وأوضح عضو المكتب السياس���ي لحزب الشعب وليد العوض، 
خال الندوة التي نظمتها اللجنة في مقر جمعية بادر غرب غزة، 
أن الاجئين يتعرضون في الوقت الراهن لظروف إنسانية صعبة 
داخل األراضي الفلسطينية وخارجها خاصة بمخيم اليرموك في 
سورية ومخيمات لبنان، في ظل تقليص وكالة الغوث "األونروا" 

لخدماتها.
وأك���د أن الحكومات اإلس���رائيلية المتعاقبة ت���درك أن بقاء 
قضية الاجئين حية س���يبقي القضية الفلس���طينية بأكملها 
حية، فس���عوا لحلها منذ البداية عبر مشاريع التوطين التي تم 
اقتراحها وبلغت 54 مشروعا، مبينا أن شعبنا تمكن من إسقاطها.
ون���وه الع���وض إل���ى أن الاجئي���ن تعرض���وا لمؤام���رة قذرة 
تس���تهدفهم في سورية ولبنان وقطاع غزة، وتسعى للتضييق 
عليهم في س���ورية ولبنان إلجبارهم على النزوح، مش���ددًا على 
ضرورة إنهاء االنقس���ام، قائا: "على حماس إنهاء مش���اوراتها 
والموافقة على مقترحات السيد الرئيس محمود عباس بتشكيل 
حكوم���ة وفاق وطن���ي، واإلعان عن موعد لانتخابات الرئاس���ية 

والتشريعية، ودعوة اإلطار القيادي للمنظمة لمتابعة األمر".
من جهته، أوضح عضو دائرة شؤون الاجئين عبد الحميد حمد 
مس���ؤول المكتب القطاعي للجبهة الشعبية أن 60% من سكان 

قطاع غزة يعانون من انعدام األمن الغذائي، مشيرا إلى تقليص 
"األون���روا" لخدماتها في ظل العجز المال���ي في موازنتها البالغ 

54.3 مليون دوالر.
وبي���ن أن الوكال���ة قلصت خدماتها في مجال الصحة بنس���بة 
50%، فيم���ا قلصت خدماتها بش���كل واضح ف���ي قطاع التعليم 
حي���ث بدأ موظفو ه���ذا القطاع تنفيذ خط���وات احتجاجية على 
تقليص الرواتب والخدمات، األمر الذي قابلته الوكالة بالمماطلة 
والتسويف ما يهدد العملية التعليمية بأكملها في ظل إضراب 

اتحاد العاملين.
ب���دوره، أوضح نائب رئيس اللجنة الش���عبية لاجئين بكر أبو 
صفي���ة أن لجنة الاجئين تش���كلت العام 1996 عب���ر مؤتمرات 
ش���عبية، حيث أصبح لكل مخيم في القطاع لجنة تش���رف عليه، 
وأنها تتبع لمنظمة التحرير ويترأس���ها عضو اللجنة التنفيذية 
بالمنظمة زكريا األغا، مش���يرًا إلى أن اللجنة تتشكل من فصائل 

المنظمة، وأن كافة سكان المخيمان يعتبرون من أعضائها.
وأف���اد ب���أن اللجنة تعمل على محورين سياس���ي وإنس���اني، 
السياس���ي إبقاء حق العودة ماثا في ذه���ن الاجئين عبر عدة 
فعاليات، مثل إحياء ذكرى النكبة وإقامة الندوات، واإلنس���اني 
بمحاول���ة الترفي���ه عن أطف���ال المخيمات بالرح���ات المجانية، 

وكذلك دروس التقوية لطاب الثانوية العامة.
وأكد عضو الهيئ���ة اإلدارية للجنة عبد الناصر أبو العمرين أن 
اللجنة مس���تمرة في تأدية رسالتها في التخفيف عن الاجئين 
رغم كاف���ة الظروف والتحدي���ات التي يواجهونه���ا، وقال: "إن 
الاجئي���ن رغم إرهاقه���م وتعبهم إال أنهم كان���وا دوما وقودا 
للث���ورة ورفع���وا رايات المنظم���ة عاليا كممثل ش���رعي ووحيد 

للشعب ورفضوا كافة مشاريع التوطين".

الجالية الفلســطينية فــي ليبيا تحتفــل بانطالقة الثورة

رام الل���ه - "األيام": أقام���ت الجالية الفلس���طينية في 
ليبي���ا، أول من أم���س، احتفااًل لمناس���بة الذك���رى ال� 49 
النطاق���ة الثورة، وذلك في مس���رح الش���هداء بالعاصمة 
طرابلس، بمشاركة السفير الفلس���طيني د. المتوكل طه 
وطاقم الس���فارة وأعضاء الس���لك الدبلوماس���ي ورجاالت 
ليبي���ا ومجلس الجالية ومس���ؤولي الفصائ���ل والعائات 

الفلسطينية.
وأكد أمين س���ر حركة فتح في ليبي���ا زكي القطاوي، في 
كلمته، ثقة الش���عب الفلس���طيني بالقي���ادة والرئيس 
باعتب���اره رمزًا للش���رعية والمتمس���ك بالحق���وق الثابتة 
رًا بأن الوح���دة الوطنية هي 

ّ
غي���ر القابلة للتص���رف، مذك

استراتيجية اعتمدتها حركة فتح، التي قدمت الشهداء 

والمناضلين، وكان لها الدور األكبر فيما أنجزته في أطول 
ثورة عرفها التاريخ.

فيم���ا قال طه، في كلمته: إن االحتفال بذكرى االنطاقة 
يعني التمس���ك بالثوابت وأحام الش���هداء والدفاع عن 
الق���دس عاصمة فلس���طين األبدية، لتحقي���ق التطلعات 
في العودة واالس���تقال والخاص، موضحًا أن القيادة لن 
تواف���ق على أية عملية سياس���ية لن تحف���ظ لنا حقوقنا 

المشروعة غير المنقوصة. 
وتخلل االحتفال كلمات للمرأة الفلس���طينية واألشبال 
والزه���رات، وقصائ���د وأغان���ي وطني���ة قدمته���ا فرقة 
فلس���طين للفنون، والفنان الليبي ناصر المزداوي وفرقته 

الموسيقية.

مشاركون في االحتفال.

القيام بالحركة الدائم���ة طيلة النهار، 
دون أن يع���رف أي معن���ى للجلوس أو 

النوم والراحة.
وأش���ارت إلى م���دى االهتم���ام الذي 
حظيت به العائلة من قبل طاقم برنامج 
التأهيل المجتمعي في القرية، خاصة 
في مجال دعمها ومس���اندتها نفسيا 
وعائلته���ا لتقبل الوض���ع الجديد، في 
جهد جعلها تفضل البقاء مع طفليها، 
وعدم التفكي���ر بمغادرة المنزل بقصد 

الهروب منهما.
وأش���ارت إلى أنه تم إشراك من قبل 
القائمين على البرنام���ج وطفليها، في 
العديد من األنش���طة التي ينفذها في 
القري���ة لدعم حقوق األش���خاص ذوي 

اإلعاقة.
واعتبرت أن أهم إنجاز لها ولطفليها، 
مش���اركتهم في مخيم الدمج الصيفي 
والذي تم تنفيذه بالتعاون مع المجلس 
المحلي وعدد من المؤسس���ات الفاعلة 
ف���ي القرية، بم���ا يمك���ن األطفال من 
الخروج من قوقعتهم، وممارسة بعض 
األنش���طة البس���يطة، واللع���ب وتعلم 
مهارات حياتية مختلفة، باإلضافة إلى 

المشاركة في الرحات الترفيهية.

عائالت المعاقين
بمطالب���ة  حديثه���ا،  األم  ختم���ت 

االحتالل يمنع رفع األذان في الحرم 
اإلبراهيمي 648 مرة العام الماضي

الخلي���ل - "وفا": منعت س���لطات االحتال رفع األذان ف���ي الحرم اإلبراهيمي 

الشريف بمدينة الخليل، 648 وقتًا للصاة خال العام الماضي.

وقال مدير أوقاف الخليل، تيس���ير أبو س���نينة: إن سلطات االحتال تتعمد 

منع المسلمين من رفع اآلذان في الحرم اإلبراهيمي بشكل شهري، وذلك بحجة 

إزعاج المستوطنين والمناسبات واألعياد اليهودية.

واعتبر أبو س���نينة هذا اإلجراء تعديًا على الحقوق السماوية وحرية العبادة، 

مؤكدًا أن هدف س���لطات االحتال تضييق الخناق على الفلسطينيين، وإفراغ 

الحرم اإلبراهيمي الشريف من المصلين بما تقوم به من ممارسات وإذالل على 

الحواجز التي تنتشر بمحيطه، بهدف تهويده لصالح المستوطنين.

حميد يطلع وفدًا بريطانيًا على 
ممارسات االحتالل في محافظة الخليل

الخلي���ل – األي���ام : التقى محافظ الخلي���ل كامل حميد، أم���س، وفدا من 

حزب العمال البريطاني ترأس���ته "فيرا بايرو" مس���ؤولة الشرطة في شمال 

"نيوكاسل"، حيث تم إطاعها ومرافقيها على األوضاع في المحافظة. 

وقالت "محافظة الخليل" إن حميد استعرض خال اللقاء طبيعة االنتهاكات 

اإلسرائيلية، الس���يما في البلدة القديمة من المدينة والمناطق القريبة من 

"جدار الفصل" العنصري والمس���توطنات، مشيرة إلى أن أعضاء الوفد "عبروا 

عن صدمتهم لما شاهدوه من ممارس���ات من قبل االحتال وأكدوا دعمهم 

للشعب الفلس���طيني وحقوقه المش���روعة"، بينما انتهى اللقاء بجولة في 

البل���دة القديمة من المدين���ة وزيارة الحرم اإلبراهيم���ي، لاطاع عن كثب 

عل���ى معاناة المواطنين في المنطقة جراء انته���اكات االحتال واعتداءات 

المستوطنين.

مركز شمس ينضم إلى عضوية االتحاد 
الدولي لمناهضة عقوبة اإلعدام

جني���ن - "األيام": أعلن االتحاد الدولي لمناهض���ة عقوبة اإلعدام، ومقرها باريس، 
أمس، قبوله عضوية مركز إعام حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس" في االتحاد، 

وذلك في رسالة بعثها االتحاد إلى المركز.
وجاء في رسالة االتحاد: "إنه من دواعي سرورنا إعامكم بقبول عضوية المركز في 
االتحاد الدولي لمناهضة عقوبة اإلعدام في باريس، وإن عضويتكم تش���كل إضافة 
نوعية لاتحاد، وإننا على قناعة أن وجودكم معنا سيسهم في نشر وتعزيز الثقافة 

الرافضة لعقوبة اإلعدام".
وأش���ار المركز، في بيان له إلى "أن عقوبة اإلعدام، ه���ي العقوبة الوحيدة التي ال 
يمك���ن التراجع عنها بعد تنفيذها، فا مجال للعودة إلى الوراء إللغاء نتائجها، وإن 
الممارس���ة العملية أثبتت أن السياس���ة الجزائية القائمة على مفهوم االستئصال 
أو الع���زل للمجرم، لم تكن موفقة بدليل ارتفاع مع���دالت الجريمة لدى الدول التي 
تتبن���ى منظومتها الجزائية هذه العقوبة، بل يس���تطيع المتتبع لخريطة الجريمة 
على صعيد ش���تى دول العالم الوقوف على ارتفاع معدالت الجريمة في الدول التي 

تتبنى عقوبة اإلعدام قياسا مع الدول التي ألغت هذه العقوبة".
ولف���ت المرك���ز، إلى أنه اعتمدت حديث���ا معاهدات دولية تل���زم الدول بموجبها 
بعدم توقيع عقوبة اإلعدام، معتبرا، أن من أهم التطورات التي ش���هدتها السنوات 
األخيرة، اعتماد معاهدات دولية تلتزم الدول بموجبها بعدم تطبيق عقوبة اإلعدام.

افتتاح مهرجان "إبداعات طالبية" 
في "القدس المفتوحة" فرع الخليل

الخليل - "األيام": افتتح في جامعة القدس المفتوحة فرع الخليل، أمس، 
مهرجان لدعم اإلبداعات الطابية في الجامعة.

وحضر الحفل رئيس مجلس أمناء الجامعة رئيس المجلس األعلى لابداع 
والتميز المهندس عدنان س���مارة، ورئيس الجامعة د. يونس عمرو ونواب 
الرئي���س ومدراء الدوائر والفروع في الجامع���ة ومدير فرع الخليل الدكتور 
نعمان عمرو، وعدد من ممثلي الش���ركات والمؤسس���ات وممثلي وس���ائل 

اإلعام في المحافظة.
وتطرق س���مارة ف���ي كلمته إل���ى أهمية البح���ث العلم���ي واإلبداع في 
المس���اهمة في التنمية االقتصادية، كون الشعب الفلسطيني يعاني من 
ندرة في الموارد االقتصادية، وركز على أهمية الش���باب في إقامة مشاريع 
اقتصادية تنهض باالقتصاد الفلسطيني من أجل مواجهة خطر االحتال 

اإلسرائيلي.
وخاطب الطلبة المش���اركين في المسابقة مش���يدًا بإبداعاتهم وبين أن 
الجامعة معهم تفتح األبواب المغلقة لهم وتعد األجيال القادمة من أجل 

تحقيق أهدافنا الوطنية.
وبي���ن د. عم���رو أن���ه تم تأس���يس الجامعة بق���رار من منظم���ة التحرير 
الفلس���طينية لتصبح حلم���ًا يتحقق، من أجل نقل التعلي���م للطالب إينما 
تواجد ولكافة ش���رائح المجتمع من خال التعلي���م المفتوح ليتطور اليوم 
ويس���تخدم تقنيات التعليم المدمج واإللكتروني، وذلك مواكبة للتطورات 

التكنولوجية في أساليب التعليم المفتوح.
وتح���دث د. عمرو عن اإلبداع مبينًا أن الناس خلقوا بش���كل واحد بحواس 

وأحاسيس. 
واعتبر مدير الفرع د. عمرو، أن اإلبداع بكافة أنواعه له دور في االرتقاء 
والتق���دم للمجتمع، وان الجامعة لها دور في تش���جيع اإلبداع والتميز 
بين الطلبة، معلنًا أن هذا المهرجان س���يكون تقليدًا س���نويًا في فرع 

الخليل.
وقدمت منس���قة متابعة األنشطة سماح أبو زينة شرحًا عن آلية التنافس 

والتس���ابق بي���ن المبدعين، داعية 
الحضور لمش���اهدة فل���م تعريفي 
ح���ول المس���ابقة ليش���مل توثيق 
لكاف���ة المتنافس���ين والمحكمين 
في المسابقة، حيث كان الفيلم من 

إعداد هيا عابدين.

وتخل���ل المهرجان فق���رات فنية 

المبدعون  الطلب���ة  ش���ارك فيه���ا 

الملت���زم  الفلس���طيني  كالغن���اء 

والراب وإلقاء الشعر الوطني.

وأعلن عريف الحف���ل عبد القادر 

الدراويش نتائج مسابقة اإلبداعات 

الطابية من قبل لجان التحكيم في 

المسابقة.
وفي نهاية المهرجان تم تكريم 
الفائزي���ن في مس���ابقة اإلبداعات 
ش���هادات  وتس���ليمهم  الطابية 

تقديرية.

المؤسسات العاملة مع األشخاص ذوي 
اإلعاقة، بالعمل على تحس���ين األوضاع 
األطفال،  ه���ؤالء  لعائ���ات  النفس���ية 
ومس���اعدتها على التكي���ف مع فكرة 
إعاقة أبنائهم في البداية، لتتمكن من 
العناية بهم وتقبلهم، ومن ثم السعي 

للمطالبة بالحقوق الخاصة بهم.
وقالت: "إن حقوق هؤالء األش���خاص، 
ليست بالمعجزة، وإنما بسيطة وهي أن 
يعيش���وا في ظل جو عائلي يحترمهم 
ويقدرهم كفرد طبيعي، وهو أمر يشكل 
الخطوة األولى في سبيل الحصول على 
المجتمعية، كحقهم  بقية حقوقه���م 

في التعلم والعمل والحياة الكريمة".
وحول هذه الحال���ة الذهنية النادرة 

التي يعاني منه���ا الطفان نور الدين 

وس���يف الدين ع���ودة، قالت مش���رفة 

برنامج التأهي���ل المجتمعي في قرية 

قصرة، نبيل���ة أحمد، إنها عانت وعاملة 

التأهي���ل في القرية، ش���يرين الوادي، 

الكثي���ر ف���ي محاول���ة م���ن البرنام���ج 

للتخفي���ف من صدم���ة األم، خاصة مع 

الغريبة  اإلعاق���ة  لفكرة  عدم تقبله���ا 

التي أصابت طفليها.

تكيف مع المأساة
وبحس���ب أحمد، ف���إن والدة هذين 
الطفلين، ل���م تكن تلقي ب���اال لهما، 
وكان���ت تغ���ادر المن���زل وتتركهما 
وإعاقتهما الغريبة، ليعبثا في ثنايا 
البي���ت ويدمرانه كما زلزال يطيح في 

المكان.
وأضاف���ت: "لكن ومع إص���رار طاقم 
المجتمع���ي،  التأهي���ل  برنام���ج 
اس���تطاعت األم التكيف مع وضعها 
الجديد، ومحاولة تقبل إعاقة طفليها 
شيئا فش���يئا، فبعد أن كانت تغادر 
البي���ت وتتركهما ف���ي محاولة منها 
للهروب وإنكار الوضع الجديد، تمكن 
البرنامج من مساعدتها على التكيف 
مع وضعه���ا وطفليها، بل وتمكن من 
تحقيق عاق���ة وطي���دة بينهم، فا 
ولو لساعات  األم تركهما  تس���تطيع 

قليلة، وأصبحا يمثان أغلى ما تملك 

ف���ي حياته���ا، ورغ���م تصرفاتهم���ا 

الغريب���ة، إال أنهم���ا يبقي���ان فل���ذة 

كبدها، وقدرا ونصيب���ا عليها تقبله 

والرض���ا ب���ه، والتعام���ل معهما على 

أنهم���ا هدي���ة ونعمة م���ن الله لها 
ولعائلتها".


