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تنويه
لقد ورد على سبيل الخطأ في جريدة "األيام" بتاريخ 2011/10/27 بأن رقم الوكالة العامة رقم 
2003/15634 والصحيح ه���و 5010/15634 عدل رام الله في معاملة البيع رقم 2011/3579 

لذا اقتضى التنويه.

تـــــــنــــويــــــه
س���قط س���هوًا في جريدة االيام بيوم االحد   بتاريخ 15 /2013/09  في العدد رقم )6355( 
في اعالن صادر عن دائرة تس���جيل اراضي نابلس والخاص بالسيد )نور الدين محمد حسن 

حسن ( ولم يذكر بها رقم الوكالة العامة 897/2009/9421  لذلك اقتضي التنويه.

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
السلطة القضائية

التاريخ: 2013/9/15

مذكرة دعوى

صادرة عن محكمة بداية نابلس بالقضية المدنية رقم 2012/865
إلى المدعى عليه: س���امي مصطفى أحمد ش���عبلو على عنوانه نابلس � مي���م العين مقابل مخيم 
العي���ن ومجهول محل اإلقامة حالي���ًا، يقتضى حضورك إلى هذه المحكم���ة بتاريخ 2013/10/27 
الس���اعة الثامنة صباح���ًا للنظر في الدعوى الحقوقي���ة رقم 2012/865 والت���ي أقامها عليك فواز 
فوزي فتوح فتوح من نابلس بواس���طة وكيليه حسام فتوح وعمر فتوح وموضوعها تثبيت ملكية 
وتنفيذ وكالة دورية غير مقدرة القيمة، ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل 
الدع���وى. وعماًل بالمادة )62( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2 لس���نة 2001( 
فإنه يقتضى عليك تقديم الئحة جوابية خالل مدة خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغك النشر. 

وإذا لم تحضر أو ترسل وكياًل عنك تجرى محاكمتك حضوريًا.
رئيس قلم حقوق محكمة بداية نابلس
مها فريد يامين

بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلسطين

ديوان قاضي القضاة
المجلس األعلى للقضاء الشرعي
المحكمة الشرعية في الخليل

التاريخ: 1434/10/22ه�
وفق: 2013/8/29م

مذكرة تبليغ حكم غيابي صادرة عن محكمة الخليل الشرعية

في الدعوى أساس 2013/381
إلى المدعى عليها: لوزانة سليمان سليم أبو قويدر من بئر السبع ومجهول محل إقامة فيها 

وال يوجد له محل إقامة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
أبلغ���ك أنه قد صدر الحكم في الدعوى أس���اس 2013/381 بتاري���خ 2013/8/29م من قبل 
المدعي عمار عبد الرؤوف صبحي كركي من الخليل وسكانها وكيله المحامي صالح القواسمة 
والتي موضوعها طلب ضم صغار فقد حكمت للمدعي عمار المذكور بضم ولديه الصغيرين 
وائل وعم���ران المولودين له على فراش الزوجية الصحيح م���ن زوجته المدعى عليها لوزانة 
المذك���ورة اعتبارًا من تاريخه ادناه ومنعتها من معارضة المدعي في ذلك ليقوم برعايتهم 
وحضانتهم دون رس���وم وال مصاريف حكمًا غيابيًا قاباًل لالعتراض واالس���تئناف وعليه تم 

تبليغك ذلك حسب األصول تحريرًا في 22 شوال لسنة 1434ه� وفق 2013/8/29م.
قاضي الخليل الشرعي
عبد القادر إدريس فالح إدريس

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية طولكرم
الرقم: 2013/111/ حقوق
التاريخ: 2013/9/10

مذكرة دعوى مدعى عليه

صادرة عن محكمة بداية طولكرم بالقضية الحقوقية رقم 2013/111
إلى المدعى عليه: محمود عبد الله محمود جعفري من طولكرم الحارة الشرقية ومجهول محل اإلقامة 
حاليًا يقتضى حضورك إلى محكمة بداية طولكرم يوم الثالثاء الموافق 2013/10/22 الساعة الثامنة 
صباحًا للنظر في الدع���وى الحقوقية رقم 2013/111 محكمة بداية طولكرم وموضوعها دعوى ابطال 
بيوعات وابطال نقل إرث غير محدد القيمة والتي أقامتها عليك الجهة المدعية أمينة موسى أحمد 
الشيخ يوسف من طولكرم الحارة الش���رقية بواسطة وكيلهما المحاميين اياد الحاج قاسم ومحمد 
طارق القريب، لذا يمكنك الحضور إلى هذه المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى، وعماًل بالمادة 
62 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 فإنه يقتضى عليك الحضور 
إلى محكمة بداية طولكرم لتقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عشر يومًا من تاريخ تبلغكما بالنشر 

وإذا لم تحضر أو ترسل وكياًل عنك تجري محاكمتك حضوريًا.
رئيس قلم حقوق محكمة بداية طولكرم
مراد جميل محمود

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية

السلطة القضائية
محكمة بداية رام الله

دائرة التنفيذ
التاريخ: 2013/9/15
الرقم: 2011/2318

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله

في الملف التنفيذي رقم )2011/2318(
إلى المحكوم عليهما : 1. عزيزة عزيز عودة مصلح )سالمة( جفنا طريق الجلزون

2. ابراهيم خليل الياس/ جفنا طريق الجلزون
نعلمك أن المحكوم له: خليل محمد خليل سالمة بواسطة المحامية نجالء ظاهر.

ق���د حضرت إلى دائرتنا وطرح���ت للتنفيذ قرارًا ص���ادرًا عن محكمة صلح رام الل���ه صادر بتاريخ 
2011/2/6 في الدعوى رقم 2010/340 موضوعه إزالة ش���يوع بقطعة األرض رقم 284 من حوض رقم 
1 من اراضي جفنا وحيث تم بتاريخ 2012/4/1 الحجز على قطعة األرض موضوع الدعوى وحيث تم 
بتاري���خ 2013/3/25 تجديد اإلجراءات في الملف التنفيذي المرقوم أعاله من النقطة التي وصلت 
إليه���ا وهي الحج���ز على قطعة األرض موضوع الدعوى؛ لذا يتوج���ب عليكم أنتم و/أو من ينيبكم 
مراجعة دائرة التنفيذ خالل أس���بوعين من نش���ر هذا اإلعالن وبعكس ذلك س���يتم السير بإجراء 

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

مأمور التنفيذ
يحيى عطا

بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلسطين

ديوان قاضي القضاة
المحكمة الشرعية في رام الله والبيرة

مذكرة تبليغ حضور صادرة عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية

في الدعوى أساس 2013/1188+1189
إل���ى المدعى عليه : ش���اكر عبد الفتاح علي ثبتة من س���كان الوالي���ات المتحدة األمريكية 
ومجه���ول مح���ل اإلقامة فيها وآخر محل إقامة له في رمون ف���ي بيت والده عبد الفتاح علي 

ثبتة.
يقتض���ى حضورك إلى محكم���ة رام الل���ه والبيرة الش���رعية وذلك يوم االثني���ن الموافق 
2013/10/21م الس���اعة التاسعة صباحًا للنظر في الدعوى أساس 2013/1188 وموضوعها 
)نفق���ة زوجة( وكذل���ك النظر في الدعوى أس���اس 2013/1189 وموضوعه���ا )نفقة طفل( 
المقامت���ان عليك من قبل المدعية: نهاية فتحي عوض أبو نعيم من المغير، فإذا لم تحضر 
في اليوم والوقت المحددين أو لم ترس���ل وكياًل عنك ترى الدعوى بحقك غيابيًا، وعليه تم 

تبليغك ذلك حسب األصول.
تحريرًا في 10/ذو القعدة/1434ه� وفق 2013/9/16م.

قاضي رام الله والبيرة الشرعي

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
السلطة القضائية

التاريخ: 2013/9/15

مذكرة دعوى

صادرة عن محكمة بداية نابلس بالقضية المدنية رقم 2012/866
إلى المدعى عليه: س���امي مصطفى أحمد ش���عبلو على عنوانه نابلس � مي���م العين مقابل مخيم 
العي���ن ومجهول محل اإلقامة حالي���ًا، يقتضى حضورك إلى هذه المحكم���ة بتاريخ 2013/10/27 
الس���اعة الثامنة صباحًا للنظر ف���ي الدعوى الحقوقية رقم 2012/866 والت���ي أقامها عليك محمد 
فوزي فتوح فتوح من نابلس بواس���طة وكيليه حسام فتوح وعمر فتوح وموضوعها تثبيت ملكية 
وتنفيذ وكالة دورية غير مقدرة القيمة، ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل 
الدع���وى. وعماًل بالمادة )62( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2 لس���نة 2001( 
فإنه يقتضى عليك تقديم الئحة جوابية خالل مدة خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغك النشر. 

وإذا لم تحضر أو ترسل وكياًل عنك تجرى محاكمتك حضوريًا.
رئيس قلم حقوق محكمة بداية نابلس
مها فريد يامين

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 3079|ج\2013
التاريخ 12\9\2013

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس السيد بالل احمد محمد ابو عيده   
وذل���ك بصفته وكيال  دوري���ه بموجب الوكاله الدوري���ه 17384\2012\1208   عدل نابلس 

بتاريخ 12\12\2012 الصادره من كاتب نابلس
وذل���ك بمعامل���ة بيع على القطعه 75   حوض   رقم  24053  م���ن أراضي نابلس    فمن له 
اعتراض إلى ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة وأيام من 
تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم الس���ير بإجراءات الملف حسب األصول 

ووفقا للقانون :
 اسم الموكل ) المالك(    الوكيل 

بالل احمد محمد ابو عيده لينا روحي فهمي ابو عيده        
حمزه – زيد ( احمد عبد الله ابو عيده( 

  دائرة  تسجيل أراضي نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة األراضي
اإلدارة العامة لتسجيل األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 2013/3066 
التاريخ: 2013/5/16

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد اسماعيل مصطفى اسماعيل 
أبو ليمون وذلك بصفته وكياًل دوريًا بموجب الوكالة الدورية رقم 1239/2013/5373 تاريخ 
2013/4/16م الصادر من كاتب عدل نابلس وذلك بمعاملة بيع على القطعة 39 حوض رقم 

69 من أراضي طلوزة. 
فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
اسم الموكل )المالك(        الوكيل  

يونس محمد سليمان سودي   اسماعيل مصطفى اسماعيل ابو ليمون
دائرة تسجيل أراضي نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة األراضي
اإلدارة العامة لتسجيل األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 2985/ج/2013 
التاريخ: 2013/9/4

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد يوس���ف محمد عبد الله 
شايب وذلك بصفته وكياًل دوريًا بموجب الوكالة الدورية رقم سجل 1250 صفحة 2013/60 
سفارة فلس���طين عمان بتاريخ 2013/4/8م وذلك بمعاملة بيع على القطعة 9 حوض رقم 5 

من أراضي اجنسنيا. 
فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
اسم الموكل )المالك(         الوكيل  

)تيسير � نظير � سفيان( اوالد زاهي علي            يوسف محمد عبد الله شايب
العمر

دائرة تسجيل أراضي نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
سلطة أراضي فلسطين

دائرة تسجيل أراضي أريحا
الرقم: 880/ج/2013
التاريخ: 2013/9/16

إعالن
يعلن الطالع العموم بأنه قد تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي أريحا السيد محمد عمر محمد 
ش���نابلة بصفته وكياًل خاصًا بموجب الوكالة الخاصة رقم 2013/1307 عدل رام الله، وذلك 
لفت���ح معامل���ة بيع على قطعة األرض رقم 28 من الحوض رق���م 2 من أراضي قرية الديوك/ 
مدينة أريحا، فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة التسجيل خالل مدة عشرة 

أيام وإال سيتم السير بإجراءات الملف حسب األصول والقانون.
الموكل                  الوكيل   الحصص المباعة

22022/4448 خالد حسني عليان سالم          محمد عمر محمد شنابلة  
الين يعقوب بشارة بابا

المشتري: خالد سليمان موسى قطامش وجمال فؤاد جبران حداد.
مدير دائرة أراضي أريحا
عثمان أبو حطب

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين 
سلطة األراضي

دائرة األراضي نابلس
رقم الملف: 3034/ج /2013 
3035/ج/2013
التاريخ : 2013/09/09

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه قد تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد/ة )نعيمه عبد الكريم 
اسعد حسن    ( وذلك بصفته وكيال دوريا   بموجب الوكالة الدورية   رقم سجل1290صفحة 

2013/8     الصادرة من سفارة فلسطين/عمان    وذلك بمعاملة بيع على  
اراضي  الحوض   القطعة 
بزاريا   9  9 
برقا   37  2 

 فمن له اعتراض على ذالك علية التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذالك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون .
الوكيل     اسم الموكل  )المالك(   

نعيمه عبد الكريم اسعد حسن عائشة حسن محمد شحاده             
دائرة تسجيل اراضي نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين 
سلطة األراضي

دائرة األراضي نابلس
رقم الملف: 3107/ج /2013 
التاريخ : 2013/09/12

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه قد تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس السيد/ة )ممدوح احمد محمد 
حس���ن    ( وذلك بصفته وكيال دوريا   بموجب الوكالة الدورية   رقم  1277/2013/13038 
بتاريخ 2013/09/12 والمعطوفة على الخاص���ة 1264/2013/10525 الصادرتان من كاتب 
ع���دل نابلس  وذلك بمعاملة بيع على  القطع���ة )93( من الحوض رقم )8(   من اراضي بيت 
ايبا فمن له اعتراض على ذالك علية التقدم باعتراض إلى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذالك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون .
الوكيل     اسم الموكل  )المالك(   

طارق احمد عبدالله اسماعيل            محمد احمد عبدالله اسماعيل              
ممدوح احمد محمد حسن   خلود عبد المجيد احمد اسماعيل  
ممدوح احمد محمد حسن طارق احمد عبدالله اسماعيل  

دائرة تسجيل اراضي نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين 
سلطة األراضي

دائرة األراضي نابلس
رقم الملف: 3048/ج /2013 
التاريخ : 2013/09/10

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعل���ن للعموم أنه قد تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد/ة )عمر عبد الفتاح 
اس���ماعيل     ( وذلك بصفته وكيال عاما   بموج���ب الوكالة العامة   رقم  649/2005/9815 
عدل نابلس بتاري���خ 2013/05/21 والوكال���ة العامة رق���م904/2009/10744 عدل نابلس 
بتاري���خ 2009/08/10     الصادرة من كاتب ع���دل نابلس  وذلك بمعاملة بيع على  القطعة 
)216( م���ن الحوض رقم )12(   من اراضي بيت ايبا فمن له اعتراض على ذالك علية التقدم 
باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف 

ذالك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون .
الوكيل     اسم الموكل  )المالك(   

عمر عبد الفتاح اسماعيل                  عدي عمر عبد الفتاح اسماعيل                
انس عمر عبد الفتاح اسماعيل 

دائرة تسجيل اراضي نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلسطين

ديوان قاضي القضاة
المحاكم الشرعية

محكمة بيت لحم الشرعية 

مذكرة تبليغ إعالن زواج
إلى الزوجة: أمل جابر جمعة غوير من زعترة وسكان عمان ومجهولة محل اإلقامة فيها.

أبلغِك أن زوجك ماهر محمد جمعة جابر من بيت س���احور وس���كانها يرغب بالزواج من زوجة 
أخرى، وعليه تم تبليغك ذلك حسب األصول تحريرًا في 1434/11/10ه� وفق 2013/9/16م.
قاضي بيت لحم الشرعي
صالح يوسف عبد السالم شاهين

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

االدارة العامة لتسجيل االراضي
دائرة المساحة في سلطة أراضي نابلس

التاريخ 16\9\2013

إعالن صادر عن دائرة المساحة نابلس
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة المس���احة نابلس عبد الفت���اح مصطفى تيم تيم  وذلك 
بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية  رقم 10993\ 2001\493    بتاريخ 28\9\2001  
الصادرة من كاتب عدل نابلس   و ذلك إلصدار إخراج قيد عن القطعة رقم 205 حوض رقم 2
من أراضي صره   فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة المساحة  خالل 
فترة عش���رة وأيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم اصدر إخراج القيد حسب 

األصول ووفقا للقانون :
اسم الوكيل    اسم الموكل ) المالك(   

عبد الفتاح مصطفى تيم تيم   انتصار كامل مسلم حماد  
دائرة  المساحة  نابلس

وفد فرنسي يبحث تفعيل 
اتفاقيات التوأمة مع بلدية طولكرم

طولكرم - "األي���ام": بحث رئيس بلدية طولكرم إياد الجالد 
مع وفد من المجلس العام لمقاطعتي فال دي مارن وس���ين 
س���ان دونيه الفرنس���يتين س���بل توطيد عالقات الصداقة 
والتعاون المشترك وتعزيز اتفاقيات التوأمة بين الطرفين.
ج���اء ذلك خالل لقاء عق���د في دار بلدي���ة طولكرم، امس، 
بحضور عدد م���ن أعضاء المجلس البل���دي والموظفين ذات 

العالقة.
وضم الوف���د ميري���ام ديرقاوي مدي���ر التع���اون الدولي 
والتضامن في مقاطعة س���ين سان دونيه ونتالي ستانسك 
مهندس���ة المياه في مقاطعة سين س���ان دونيه وفنسنت 
ديس���لوك مهندس المياه في مقاطعة فال دو مارن وياسر 
عابد ممثل شبكة التعاون الالمركزي الفلسطيني � الفرنسي.
وأش���اد الجالد بعالق���ات التع���اون والش���راكة المتميزة 
والمش���تركة بين بلدي���ة طولكرم والوفد الفرنس���ي، مقدما 
ش���كره لدعم وتنفيذ مش���روع تش���خيص ش���بكات المياه 

والصرف الصحي وإعداد الخطة التوجيهية لتطوير خدمات 
المياه والذي س���يتم اإلعالن عن اختتام أعمال المشروع يوم 

غد الثالثاء باحتفال رسمي. 
وأطلع الجالد الوف���د على احتياجات مدينة طولكرم والتي 
تعتبر أولوية ملحة لخدمة أهالي المدينة والضواحي، ومنها 
إنشاء حديقة وطنية تشكل متنفسا ألهالي طولكرم وتوفير 
مش���اريع اقتصادية تهتم بفئة العاطلين عن العمل وأخرى 
تهتم بالتبادل التجاري الفلس���طيني الفرنس���ي وتشبيك 
التجار الفلس���طينيين مع نظرائهم الفرنس���يين، باإلضافة 
إلى تنفيذ مش���اريع تعنى بالمعاقين بهدف مس���اعدتهم 
في كاف���ة النواحي ومنها التش���غيلية وتوفير مقرات لهم 

لممارسة أنشطتهم المختلفة
من جهتها، أش���ارت ديرقاوي إلى عالقة الشراكة القائمة 
بين الطرفين، مؤكدة أنها س���تنقل كاف���ة االحتياجات إلى 

المسؤولين في المقاطعتين.

الوفد الفرنسي خالل اللقاء في بلدية طولكرم، امس.

الخليل: اختتام دورة للمهندسين 
في مجال التصميم الزلزالي للمباني 

رام الل���ه - "األي�����ام": اختتمت وحدة 
علوم األرض وهندس���ة ال���زالزل التابعة 
لمرك���ز التخطي���ط الحض���ري والحد من 
مخاط���ر الك���وارث ف���ي جامع���ة النجاح، 
ونقاب���ة المهندس���ين مرك���ز القدس - 
لجنة فرع الخلي���ل، وبالتعاون مع المركز 
 IUSS الزالزل وجامعة  األوروبي لهندسة 
ف���ي بافيا - ايطاليا، أم���س، دورة مدتها 
48 ساعة تدريبية في مجال: "أساسيات 
التحلي���ل والتصميم الزلزال���ي للمباني" 
الزالزل  ضمن مش���روع تخفيف مخاط���ر 
في فلس���طين، بمش���اركة 26 مهندس���ا 
ومهندس���ة م���ن المكاتب الهندس���ية 
االستش���ارية والبلديات ف���ي محافظتي 

الخليل وبيت لحم.
وتضمن���ت ال���دورة عدد م���ن المحاور، 
أهمه���ا مدخل لعل���م ال���زالزل وزلزالية 
المنطق���ة، وتأثي���ر ترب���ة الموق���ع على 
السلوك الزلزالي للمنشآت، وآلية انتقال 

األعمال الزلزالية من التربة الى المنشآت، 
للمباني  واإلنشائية  المعمارية  والهيئة 
الق���وى  وحس���اب  لل���زالزل،  المقاوم���ة 
الزلزالي���ة التي تتعرض لها المنش���آت، 
وكيفية توزيع ه���ذه القوى على عناصر 
المبنى اإلنش���ائية، وتصمي���م العناصر 
اإلنش���ائية فى المباني لمقاومه الزالزل، 
وتقيي���م ودرجات األض���رار واالنهيارات 
بعد حص���ول الكارثة، وتقوي���ة المباني 
القائمة وتأهيله���ا زلزاليًا، وحاضر فيها 
مدير المركز د.م. ج���الل الدبيك، إضافة 

الى د.عصام جردانة وم. حاتم الوحش.
وف���ي خت���ام ال���دورة، الت���ي حضرها 
أعض���اء ورئي���س لجنة ف���رع الخليل في 
نقابة المهندس���ين، وعدد م���ن ممثلي 
توزي���ع  ت���م  المحلي���ة،  المؤسس���ات 

الشهادات على المشاركين فيها.
وأش���ار المركز إلى أن مشروع تخفيف 
مخاطر ال���زالزل، يتضمن دورات تدريبية 

للمباني  الزلزال���ي  التصميم  في مج���ال 
لمهندس���ي المكاتب الهندسية، وورش 
عمل مع الوزارات والمؤسسات الحكومية 
توعي���ة  وحم���الت  الحكومي���ة،  وغي���ر 
المدارس، ونش���رات  للمواطني���ن وطلبة 

علمية، وتبادل للزيارات، وغيرها.

قراقع: منحة الحج المقدمة من 
السعودية ال تشمل ذوي األسرى

رام الله - "األيام": صرح وزير ش���ؤون األس���رى والمحررين عيسى قراقع أنه ال 
يوجد لهذا العام مكرمة من المملكة الس���عودية لذوي األس���رى ألداء فريضة 

الحج على خالف األعوام السابقة.
وأض���اف قراقع في بيان صحافي، امس، "أن المكرمة الس���عودية جاءت هذا 
العام فقط لذوي الشهداء وهي ألف مقعد مقسمة بين غزة والضفة وال تشمل 

عائالت األسرى".
وأشار إلى أن تقليصات لعدد الحجاج هذا العام قامت بها المملكة السعودية 
بسبب أعمال اإلعمار في الحرم الشريف، وشمل هذا التقليص عائالت األسرى.

وكشف قراقع عن أن المملكة الس���عودية دأبت خالل الثالثة أعوام السابقة 
في تضمين مكرمة ملكية لعوائل األس���رى، شاكرًا قراقع الجهود التي يبذلها 
خادم الحرمين في دعم األس���رى والشهداء آماًل أن تستأنف هذه المكرمة في 

العام القادم.

"األونروا" تطلق موقعًا
 إلكترونيًا بحلة جديدة

رام الله - "األيام": أعلنت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتش����غيل الجئي 
فلس����طين في الش����رق األدنى )األونروا( عن إطالق موقع إلكتروني جديد 

بتصميم جديد.
وقالت "األونروا" في بيان صحافي، أمس، إن الموقع من ش����أنه أن يساعد 
زواره في مختلف أرجاء العالم على أن يعرفوا المزيد عن الوكالة وعن عملها 
من أجل الجئي فلس����طين، ولضمان االس����تمرارية بالنسبة للمستخدمين 
الحاليين للموقع، فس����تحافظ "األونروا" عل����ى نفس عنوانها الحالي وهو: 

 http://www.unrwa.org
وبين����ت أن ه����ذا الموق����ع الجديد، بتصميم����ه الذي يمتاز بأنه س����هل 
االس����تعمال ويمكن تصفحه ببس����اطة إلى جانب الزيادة في اس����تخدام 
الوس����ائط المتعددة، سيجعل مس����ألة العثور على المعلومات والوصول 
إليها ومش����اركتها مع اآلخرين أكثر سهولة بالنسبة للمهتمين، بمن في 
ذلك الباحثون والصحافيون، عالوة على أنه س����يعمل على إدماج "األونروا" 
في وق����ت محادثة حقيقي على اإلنترنت عن الجئي فلس����طين. ويعكس 
الموقع الذي يتوفر باللغتين العربية واإلنجليزية التزام الوكالة بالوصول 
لألفراد والمؤسس����ات ف����ي العالم العرب����ي إلى جانب الجئي فلس����طين 

أنفسهم.
وأض����اف البيان: يعمل الموق����ع الجديد على تلبي����ة بعض االحتياجات 
الماس����ة لش����ركاء "األونروا"، بم����ن في ذل����ك حكومات ال����دول المانحة، 

والمنظمات الدولية األخرى ومؤسسات القطاع الخاص.
ول����دى اإلعالن عن إطالق الموق����ع الجديد، قال المف����وض العام لألونروا 
فيليب����و غران����دي، إن "الموقع الجديد لألونروا ليس مجرد ش����كل جديد أو 
محتوي����ات إضافية، إن إعادة التصميم هذه تش����تمل عل����ى العديد من 
المناهج المبتكرة ومجموعة واس����عة من المواد، وهو سيعمل على تعزيز 
فه����م أفضل لعمل الوكالة ولوضع الجئي فلس����طين في الش����رق األدنى 
وسط جمهور متنوع – بمن في ذلك الخبراء والباحثون وشركاؤنا الحاليون 
والمستقبليون، بطبيعة الحال، الذين قامت "األونروا" على خدمتهم طوال 

أكثر من ستين عامًا".

نظمته بديل والحركة العالمية للدفاع عن االطفال

اختتام مشروع حقوق األطفال الالجئين 
والمهجرين بفعاليات عدة في الخليل

التي واجهوها اثناء قيامهم بهذه 
المهمة.

لفيلمين  عرضًا  النش����اط  وتضمن 
األطف����ال  إنت����اج  م����ن  وثائقيي����ن 
أنفس����هم: األول من انت����اج اطفال 
مخيم بالطة في نابلس وبمس����اعدة 
مركز يافا الثقافي، والثاني من إنتاج 
أطفال بيت لحم وبمس����اعدة المركز 
اإليطالي الفلس����طيني ع����ن أوضاع 
األطف����ال الالجئي����ن ف����ي مخيمات 
بيت لحم، الدهيشة، عايدة والعزة. 
والثان����ي تمث����ل في ع����رض لفيلم 
كرتون����ي قصي����رة أنتج����ه األطفال 
خالل تنفيذ المشروع يتمحور حول 
انتهاك االحتالل اإلسرائيلي لحقوق 
األطفال في التعليم بعنوان "النكبة 

مستمرة".
باإلضاف����ة ال����ى مع����رض الص����ور 
وع����روض األف����الم الوثائقي����ة، فقد 
معرض����ًا  عل����ى  النش����اط  اش����تمل 
لرسومات األطفال، اشتمل على أكثر 
من 100 رس����مة قام برسمها أطفال 
المش����تركين في  ونابلس  الخلي����ل 

المشروع.
وق���د اختت���م النش���اط بتنظيم 

جولة ميداني���ة لألطفال في البلدة 
الخلي���ل تعرفوا من  القديمة م���ن 
خالله���ا على واقع الحي���اة اليومية 
ف���ي البل���دة واالعت���داءات الت���ي 
البل���دة من  يتع���رض لها س���كان 
خالل  وتم  ومس���توطنيه،  االحتالل 
هذه الجولة زيارة الحرم اإلبراهيمي 
الش���ريف، حيث اطلع األطفال على 
التقس���يمات التي عملها االحتالل 

داخل الحرم.
يذكر انه شارك في مشروع حقوق 
األطف����ال الالجئي����ن والمهجرين 22 
طفاًل/ة م����ن مدن ومخيم����ات وقرى 
نابلس، بيت لح����م، الخليل، القدس 
ورام الله، واش����تمل المش����روع على 
إعط����اء تدريب����ات لألطف����ال ح����ول 
اتفاقية  حس����ب  كأطفال  حقوقهم 
الطفل، وعلى حقوق األطفال  حقوق 

الالجئين والمهجرين. 
واشتملت التدريبات في المشروع 
على إعط����اء األطف����ال تدريبات عن 
واآلليات  الفوتوغراف����ي  التصوي����ر 
التي  االعتداءات  لتوثي����ق  المتبعة 
يتعرض����ون له����ا م����ن قب����ل جنود 

االحتالل والمستوطنين. 

إصابة 3 مواطنين جراء 
حادث سير في جنين

رام الل���ه - "األي����ام": أخل���ى طاقم الدفاع المدن���ي في محافظة جني���ن، أمس، ثالثة 
مواطنين أصيبوا جراء حادث تصادم بين مركبة وشاحنة على الطريق الذي يصل شارع 

نابلس بمدينة جنين.
 وذكر تقري���ر إلدارة العالقات العامة واإلعالم في "الدف���اع المدني" ان الحادث 
وقع بين مركبة خاصة وس���يارة ش���حن، ونتج عنه ثالث إصاب���ات وصفت إصابتان 
بالمتوس���طة وواحدة بالخطيرة، وأن طاقم اإلنق���اذ توجه إلى مكان الحادث، وعمل 
على تحرير وإخالء المصابين، وتس���ليمهم لسيارات اإلس���عاف التابعة لجمعية 
الهالل األحمر المتواجدة في المكان، وإزالة الزجاج والزيوت والوقود المس���ال من 

أمام حركة المرور.
ودعت "الدفاع المدني" الس���ائقين إلى الحذر والتقيد بالش���واخص المرورية وتجنب 
السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ، وإجراء الصيانة الدورية للمركبات والتأكد من فعالية 

المكابح وذلك حفاظا على األرواح والممتلكات.

بيت لحم – االيام": اختتم كل من 
لمصادر  الفلسطيني  المركز  بديل/ 
حقوق المواطنة والالجئين، والحركة 
للدف����اع ع����ن االطفال –  العالمي����ة 
فرع فلس����طين المش����روع المشترك 
ح����ول حق����وق االطف����ال الالجئي����ن 
والمهجري����ن، والذي بدأ تنفيذه في 
شهر نيس����ان 2013، واستمر حتى 

بداية الشهر الجاري. 
للمشروع،  النهائي  النشاط  ونظم 
الفلسطينية  الجمعية  مع  بالتعاون 
لثقافة وفنون الطف����ل )مركز فنون 
الطف����ل الفلس����طيني( ف����ي مدينة 
الخليل، الجمعة الماضي، واش����تمل 
ومع����رض  للص����ور،  مع����رض  عل����ى 
وثائقية  ألفالم  وعروض  للرسومات، 

قصيرة من انتاج االطفال.
وافتتح النشاط بكلمة لمدير مركز 
فنون الطفل الفلسطيني سميح ابو 
زاكية قال فيها: ان مش����روع حقوق 
األطف����ال الالجئي����ن أت����اح الفرصة 
للتعرف  األطف����ال  م����ن  لمجموع����ة 
عل����ى حقوقه����م كأطف����ال الجئين 
ومهجرين، وس����اعدهم على تنظيم 
مبادرات محلية من شانها ان تنمي 

روح اإلبداع لديهم في المستقبل.
المش����روع 22  وقد اش����ترك ف����ي 
طفاًل وطفلة، وحض����ره مجموعة من 
مؤسس����ات األطفال وع����دد آخر من 
برامج  م����ن  المس����تفيدين  األطفال 
الحركة العالمية للدفاع عن األطفال. 
وق����د تضم����ن النش����اط الختامي 
معرض����ًا للص����ور، اش����تمل على 20 
صورة مثلت قص����ة فوتوغرافية عن 
المعان����اة التي يتع����رض لها طلبة 
المختلطة  االساسية  قرطبة  مدرسة 
في البلدة القديمة من الخليل، اثناء 
ذهابه����م ال����ى المدرس����ة والعودة 
منها مرورًا بشارع الشهداء المغلق 

وتل الرميدة. 
وقدم االطفال ش����رحًا عن المعرض 
والمخاطر  التقطوه����ا  التي  والصور 


