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فقد هوية
أريحــا / أعلــن أنا حمزة محمد عودة براغة عن فقد بطاقة الهوية الشــخصية التي أجهل رقمها، الرجاء 

ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
بيت دجن / أعلن أنا عوض ماهر ابراهيم حنايشة عن فقد بطاقة الهوية الشخصية التي تحمل الرقم 

405492224 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
نابلس / أعلن أنا أسماء عبد الرحيم »محمد راضي« حنبلي عن فقد بطاقة الهوية الشخصية التي تحمل 

الرقم 853972990 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دائرة أراضي أريحا 
الرقم: 484/ج/2017  دائرة أراضي أريحا 

الرقم: 481/ج/2017 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 
رقم الملف: 1376/ج/2017 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 
رقم الملف: 1374/ج/2017 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 
رقم الملف: 1284/ج/2017 

المحكمة الشرعية في القدس 
ملف رقم: 2017/1918 

اعالن 
يعلن الطالع العموم بأنه قد تقدم الى دائرة تســجيل أراضي أريحا الســيد / محمد سالم عبد الجليل 
عواجنــة بصفتــه وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقــم 210/2017/613 عدل اريحا وذلك لفتح 
معاملــة بيــع على قطعة االرض رقم 52 مــن الحوض رقم 33027 من اراضي مدينة اريحا، فمن له 
اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر 

االعالن وبخالف ذلك سيتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكلة: ديانا خيري روحي علمي 

اسم الوكيل: محمد سالم عبد الجليل عواجنة 
الحصص المباعة: كامال 

المشتري: محمد صبحي فارس قاضي 
مدير دائرة أراضي أريحا 
عثمان أبو حطب 

اعالن 
 يعلن الطالع العموم بأنه قد تقدم الى دائرة تســجيل أراضي أريحا / شــرين ســعيد عزيز درويش 
بصفتهــا وكيال دوريا بموجــب الوكالة الدورية رقم 2016/25631 الصــادرة عن كاتب عدل رام اهللا 
والمعطوفة على الوكالة الخاصة رقم 95/2005/1026 عدل اريحا وذلك لفتح معاملة بيع على قطعة 
االرض رقم 27 من الحوض رقم 33005 من اراضي اريحا، فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم 
باعتراضه الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر االعالن وبخالف ذلك سيتم السير 

باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل: محمد صافي عبد اهللا صافي، جمال محمد صافي صافي 

اسم الوكيل: جمال محمد صافي صافي، شرين سعيد عزيز درويش 
الحصص المباعة: حسب الوكالة الدورية 

المشتري: وسام يوسف عبد اهللا كعابنة، جمال محمد صافي صافي 
مدير دائرة أراضي أريحا 
عثمان أبو حطب 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي رام اهللا السيد رماح يعقوب ابراهيم هريش وذلك 
بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 2012/5123 تصديق وزارة العدل بتاريخ 2012/9/16 
وذلك بمعاملة بيع على القطعة 182 حوض رقم 3 الترابيع من اراضي بيتونيا، فمن له اعتراض على 
ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التســجيل خالل فترة عشــرة أيام من تاريخ نشــر هذا االعالن 

وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): نجيه موسى محمد البياع 

اسم الوكيل: رماح يعقوب ابراهيم هريش 
دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي رام اهللا الســيد محمود وائل فالح ابو ليلى وذلك 
بصفتــه وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقــم 2017/8841 تاريخ 2017/5/3 والمعطوفة على 
الوكالــة الدوريــة رقــم 7703 والوكالة الدوريــة رقم 7704 وكالهمــا مصدقتين لــدى وزارة العدل 
الفلسطينية بتاريخ 2016/10/19 وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 11حوض رقم 5 من اراضي 
عين يبرود فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التســجيل خالل فترة عشــرة 
أيام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): افلين سام عبد الرازق شحادة، رك رك سام شحادة، كمبرلي رك سام شحادة، 

صفية رك سام شحادة 
اسم الوكيل: محمود وائل فالح ابو ليلى 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي رام اهللا يعقوب جريس انطون زغلول وذلك بصفته 
الوكيل الدوري بموجب الوكالة الدورية رقم (2017/99) تصديق وزارة العدل والوكيل الخاص بموجب 
الوكالــة الخاصة رقــم (2016/23288) عدل رام اهللا وذلك بمعاملة بيــع على القطعة (152) حوض 
رقم (9) من اراضي بيرزيت فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التســجيل 
خالل فترة عشــرة أيام من تاريخ نشــر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم الســير باجراء المعاملة حســب 

األصول ووفقا للقانون. 
اســم الموكل (المالك): ادهم (ادم) كريم خليل امســلم، شــارلي (خليل) كريم خليل امســلم، منال 

كريم خليل امسلم 
اسم الوكيل: يعقوب جريس انطون زغلول 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

سند تبليغ 
الى المدعى عليه جميل حســن شــيخة مجهول مــكان االقامة حاليا، ليكن معلومــا لديك انه يتوجب 
عليــك المثــول امــام المحكمة في يــوم االربعاء الموافــق 2017/6/21 الســاعة 9:45 صباحا، وذلك 
الســماع اقوالك فــي الدعوى المقامة ضدك من قبل المدعية اريج عبــد الحليم مهلوس وموضوعها 

تفريق للنزاع والشقاق. 
وتعلمك هذه المحكمة بأنه في حال تخلفك عن الحضور ســيتم اعتبارك متنازلة عن اســماع اقوالك 

وسيتم اجراء المقتضى الشرعي. 
رأفت عبد الستار عويضة 
قاضي محكمة القدس الشرعية 
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محكمة صلح نابلس 
الرقم: 2012/1145 

دائرة تنفيذ الخليل 
الرقم: 2015/2354 

مذكرة دعوى  صادرة عن محكمة صلح نابلس بالقضية 
الحقوقية رقم (2012/1145) 

الى المدعى عليه (ورثة شمسة حمدان علي فينو جملة واحدة) من نابلس ومجهول محل االقامة حاليا 
يقتضي حضورك الى محكمة صلح نابلس يوم 2017/5/22 الســاعة التاسعة صباحا للنظر بالدعوى 
الحقوقية المرقومة اعاله والتي اقامها عليك (هيثم اسماعيل نجيب رنو) بواسطة وكيله االستاذ عميد 
ســلمان وموضوعها مطالبة بمبلغ مالي، ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل 
الدعوى. وعمال بالمادة (62) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 فانه 
يقتضي عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر واذا لم تحضر 

أو ترسل وكيال عنك تجري محاكمتك حضوريا. 
رئيس قلم محكمة صلح نابلس 

ورقة اخطار تنفيذي صادرة عن دائرة تنفيذ الخليل 
في القضية التنفيذية 2015/2354 

الى المحكوم عليه: نادر عبد القادر نمر ابو قويدر من الخليل - مبعة سبتا حامل هوية (414463018) 
ومجهول محل االقامة حاليا. 

ليكن معلوما لديك انه وبموجب المادة (10) من قانون التنفيذ الفلسطيني قد تقرر وبتاريخ (2017/4/4) 
اشعارك انه وبتاريخ (2015/5/12) قامت المحكوم لها: شركة البنك الوطني المساهمة العامة المحدودة 

/ رام اهللا وبطرح السند التنفيذي وهو عبارة عن كمبيالة عدد (1). 
العملة  القيمة   تاريخ االستحقاق     التسلسل   
دوالر    1000 غب الطلب       1

حيث سجلت لدينا تحت رقم (2015/2354) تنفيذ الخليل. 
لذا يتوجب عليك مراجعة دائرة تنفيذ الخليل أو من تنيبه عنك في ظرف أسبوعين اعتبارا من تاريخ نشر 
هذا االخطار وبخالف ذلك ستقوم دائرة التنفيذ باتخاذ االجراءات القانونية الالزمة بحقك حسب االصول. 
مأمور تنفيذ الخليل 
غسان البكري 

شركة كهرباء محافظة القدس
المساهمة المحدودة

اعالن عن قطع التيار الكهربائي
تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من التاسعة 
صباحا وحتى الرابعة عصرا في األيام والتواريخ المبينة فيما يلي عن كل 

المناطق التالية من محافظة رام اهللا والبيرة: 
1 - الثالثاء 2017/5/6: 

جزء من منطقة ام الشرايط ويشمل مقر شرطة الضواحي والمجاورين، 
جمعيــة اللد والمناطق المجاورة، مكتب تكســي مــدار والمجاورين، مقر 

ديوان الموظفين. 
2 - األربعاء 2017/5/10: 

جزء من بيرزيت ويشــمل متحف بيرزيت والمجاورين، اســكان الزيتاوي 
والمجاورين، مدرسة األمير حسن والمناطق المجاورة. 

تعتذر الشركة عن هذا االجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويالت 
والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق. 

دائرة العالقات العامة

5/7 د

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية    دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

5/7 د
محكمة بداية أريحا 5/7 د

محكمة بداية رام اهللا  رقم التنفيذ: 2016/1180 
دائرة التنفيذ - الرقم: 2016/6336 

تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية اريحا 
في الدعوى التنفيذية رقم 2016/1180 

المحكوم عليه: ابراهيم حســين ســالمة نجوم هوية رقم (913713277) - اريحا - العوجا - ومجهول 
مكان االقامة حاليا. 

نعلمك أنه تقرر تبليغك بالنشــر وبااللصاق والتعليق وبالجريدة الرسمية في الدعوى التنفيذية رقم 
2016/1180 بتاريــخ 2017/4/10 التــي اقامتهــا عليك الجهــة المحكوم لها شــركة كهرباء محافظة 
القدس بواسطة وكيلها المحامي خالد عجاج وموضوعها مطالبة مالية بقيمة 5952 شيقل و50 دينار 
اردني لذا فقد تقرر تبليغكم بالنشر وعمال بأحكام المادة (10) الفقرة (2) من قانون التنفيذ رقم 23 
لســنة 2005 يتوجب عليكم مراجعة الدائرة و/او ارســال وكالء عنكم خالل مدة اســبوعين من تاريخ 
نشــر هذا االعالن وبخالف ذلك ســتضطر دائرة التنفيذ لمباشرة المعامالت التنفيذية الالزمة بحقكم 

حسب القانون واالصول. 
مأمور تنفيذ أريحا 

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا  في 
الملف التنفيذي رقم (2014/6336) 

الى المحكوم عليه / عليها: وليد عادل سعيد رجب - رام اهللا - بيتونيا - الشارع الرئيسي - بالقرب من 
الكلية العصرية - مجهول محل االقامة حاليا. 

نعلمك أن المحكوم له/ لها: اسماعيل محمد احمد عيايدة 
قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ شــيك عدد 4 بقيمة (8000) شــيقل حالة ومســتحقة االداء 
اضافة الى رســوم ومصاريف دائرة التنفيذ البالغة (91)، لذا يتوجب عليك انت و/أو من تنيب مراجعة 
دائرة التنفيذ خالل أسبوعين من نشر هذا االعالن وبعكس ذلك سيتم السير باجراء التنفيذ حضوريا 

بحقك وعلى ذلك تم اجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون. 
مأمور التنفيذ 
اياد مشهور 

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي 

مديرية رام اهللا والبيرة 

اعالن صادر 
عن اللجنة االقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام اهللا والبيرة 

بشأن ايداع مشروع هيكلي تفصيلي لغاية اقامة كسارة، حوض (1 + 2 + 3) 
دير دبوان حوض (11) عين يبرود حوض (2) البيرة رقم المشروع 1505/29/2017 

تعلن اللجنة االقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام اهللا والبيرة عن ايداع 
مشروع هيكلي تفصيلي لغاية اقامة كسارة في القطعة (11) حوض (1) 
ديــر دبــوان، والقطع ذوات االرقــام (2 + 4 + 6 + 8 + 9 + 15 + 16 + 
17 + 18 + 19 + 20  + جــزء مــن +3 جــزء مــن 14 + جزء من 25 + 
جزء من 24 + جزء من 23 + جزء من 22 + جزء من 1 + جزء من 7 + 
جــزء مــن 5 + جزء من 10 + جزء من 11 + جزء من 12 + جزء من 13) 
حوض (2) دير دبوان، والقطع ذوات االرقام (26 + 27 + 28 + 29 + جزء 
من 30 + جزء من 31) حوض (3) دير دبوان، والقطع ذوات االرقام (35 + 
جزء من 34 + جزء من 26 + جزء من 25 + جزء من 33 + جزء من 36 
+ جــزء من 38) حوض (11) عيــن يبرود، ومحاذي لعدة قطع من حوض 
(2) من اراضي البيرة، ومتعلق بالقطعة المجاورة رقم (1) حوض (1) دير 
دبوان رقم المشــروع 1505/29/2017 وذلك حسب المخططات المعلنة 
والمودعة في مقر بلدية ديردبوان ومجلس عين يبرود وبلدية البيرة وفي 
مقر مديرية الحكم المحلي / محافظة رام اهللا والبيرة وذلك استنادا للمواد 
(21، 20) من قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية رقم (79) لسنة 1966 
ويجوز ألي شــخص وألي ســلطة أو مؤسسة رســمية او أهلية ممن لهم 
مصلحة في ذلك تقديم اقتراحاتهم او اعتراضاتهم على المشروع معنونة 
الى رئيس لجنة التنظيم المحلية خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ 
اعالن االيداع بالجريدة الرسمية وجريدتين محليتين وتدعم االعتراضات 
او االقتراحات المقدمة حيثما امكن بمخططات ايضاحية ووثائق ثبوتية. 
رئيس اللجنة االقليمية للتخطيط والبناء 
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   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية
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محكمة بداية رام اهللا 
دائرة التنفيذ - الرقم: 2017/1535 

محكمة بداية رام اهللا 
دائرة التنفيذ - الرقم: 2017/7 

اعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا 
في الملف التنفيذي رقم (2017/1535) 

الى المحكوم عليه: عماد جودات حسين رمضان - رام اهللا - بيرنباال - مجهول محل االقامة حاليا 
نعلمك ان المحكوم لها: شركة كهرباء محافظة القدس 

قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت لتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة صلح رام اهللا في الدعوى الحقوقية 
رقم (2016/1192) فقد قررت المحكمة الزام المدعى عليه بدفع مبلغ 3837 شيكل الى الجهة المدعية 
باالضافة الى الرسوم والمصاريف و30 دينار اتعاب محاماة لذا يتوجب عليك انت و/أو من تنيب مراجعة 
دائرة التنفيذ خالل اسبوعين من نشر هذا االعالن وبعكس ذلك سيتم السير باجراء التنفيذ حضوريا 

بحقك وعلى ذلك تم اجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون. 
مأمور التنفيذ 
اياد مشهور 

اعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا 
في الملف التنفيذي رقم (2017/7) 

الى المحكوم عليه: محمد حسن داوود عياد - دير قديس - وسط البلد - مجهول محل االقامة حاليا. 
نعلمك أن المحكوم لها: شركة كهرباء محافظة القدس 

قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت لتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة صلح رام اهللا في الدعوى الحقوقية 
رقم (2016/236) تقرر المحكمة الزام المدعى عليها بدفع مبلغ 2884 شيقل للجهة المدعية باالضافة 
الــى الرســوم والمصاريف و30 دينار اتعاب محاماة لــذا يتوجب عليك انت و/أو من تنيب مراجعة دائرة 
التنفيذ خالل أسبوعين من نشر هذا االعالن وبعكس ذلك سيتم السير باجراء التنفيذ حضوريا بحقك 

وعلى ذلك تم اجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون. 
مأمور التنفيذ 
اياد مشهور 

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي
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دائرة تسجيل أراضي نابلس 
رقم الملف: 1814/ج/2017 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 
رقم الملف: 1811/ج/2017 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي نابلس الســيد عمر صدقي احمد جوابرة بصفته 
وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم ســجل 1735/صفحة 2017/44 بتاريخ 2017/5/1 ســفارة 

فلسطين / عمان بمعاملة بيع على القطعة 4 من الحوض رقم 43 من اراضي عصيرة الشمالية. 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ 

نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب االصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): عالء علي حسن نعمان 

الوكيل: عمر صدقي احمد جوابرة 
دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد محمد نور الدين شريف حسن بصفته 
وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم سجل 1716/صفحة 2017/75 بتاريخ 2017/3/23 سفارة 

فلسطين / عمان بمعاملة بيع على القطعة 94 من الحوض رقم 9 من اراضي عصيرة الشمالية. 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ 

نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب االصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): مأمون نور الدين شريف الجرارعة 

الوكيل: محمد نور الدين شريف حسن 
دائرة تسجيل أراضي نابلس 
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ديوان قاضي القضاة-المحاكم الشرعية

المحكمة الشرعية في جنين

اعالن تبليغ زواج ثاني صادر عن  محكمة جنين الشرعية
 الى المدعوة : هبة عمر صبيحات/من سالم عرب 1948م وسكانها

ابلغــك ان زوجــك الداخل بك بصحيح العقد الشــرعي/ نواف احمد اديب جرادات/ من ســيلة الحارثية 
وسكانها يرغب بالزواج من زوجة ثانية.

ابلغك ذلك حسب االصول تحريرا في 1438/8/10هـ وفق 2017/5/7م.
مدير محكمة جنين الشرعية
سائد الخالدي

مدرسة محمد بن راشد توضح حقيقة أحداث «الهالل األحمر»
البيرة- الحياة الجديدة -أصدرت إدارة مدرسة محمد 
بن راشــد آل مكتوم الخاصة في مدينة البيرة بيانا 
أوضحــت فيه حقيقــة األحداث المؤســفة التي جرت 
مســاء أمس السبت الماضي بعد انتهاء حفل تخريج 
طلبــة الثانويــة العامة في قاعة الهــالل االحمر في 
البيرة.وقــال البيــان: «لم يكن االعتــداء أصالً باعثه 
األســرى والتضامن معهم ومن يريد أن يضع األمور 
بهذه الصورة فهو تجيير واستغالل لمعاناة األسرى، 
حيث لم تنقطع احتفاالت تخريج التوجيهي في طول 
البالد وعرضها وحتى في قاعات الهالل األحمر ذاته».

وأضاف: «لم يكن لطلبة مدرســتنا أي مشــاركة في 
هذه المشــادة ال مــن قريب وال من بعيــد بدليل لم 
يرد اســم أي منهم في محاضر رســمية كالشــرطة 
مثــالً ولم يصب أي طالب بأذى على اإلطالق»وأكدت 
المدرسة على صحة وحيادية وموضوعية بيان الناطق 
االعالمــي للشــرطة المقدم لؤي ارزيقــات ورأت أنه 
يجب أن يبني علي رواية في نسج أي تقرير إعالمي 
الحــق فيما يخص االحداث. واقتبس بيان المدرســة 
من  حديث ارزيقات قوله: «إن التحقيقات األولية دلت 
على ان مشــادة كالمية بين شــخصين أمام القاعة 

ال دخــل لهم بالحفل تطورت لعــراك بينهما وانتهت 
بضــرب أحدهما وبعد لحظات أحضر عددا من أقاربه 
وقام بالهجــوم على مبنى الهالل األحمر الذي أحدث 
اضراراً مادية.وأهابت إدارة المدرسة بوسائل اإلعالم 
المختلفة التثبت مما تنشره ضمن مسؤوليتها المهنية 
والوطنية حفاظاً على سمعة مؤسسات الوطن والسلم 
األهلي.وأكدت المدرسة أنها تحتفظ بحقها القانوني 
بالرجوع بأية حقوق على أي جهة تمس ســمعتها أو 
تحاول كمؤسسة وطنية مشهود لها بالنزاهة والتفوق 

ومنعاً ألي لغط أو تجاوز على المدرسة.

جانب من التكريم.

غنام تكرم متطوعي الهالل األحمر
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- كرمــت محافظ 
رام اهللا والبيــرة ليلى غنــام أمس متطوعي 
الهالل األحمر فرع البيرة، المشاركين باليوم 
التطوعــي فــي مقبــرة البيــرة الــذي جــرى 

بالتنسيق مع البلدية والمحافظة.
وحيت غنام كافة الجهود التي تصب بالصالح 
العام، مشيرة إلى أن العمل التطوعي وتعزيز 
ثقافة العطاء مسألة غاية في األهمية وتؤثر 

إيجابيا في كافة القطاعات.
ودعت إلى إعادة العمل التطوعي للصدارة في 

كثير من مناحي الحياة، مبينة أن تشكيل فرق 
تطوعية في مناطقنا سيساهم في التكامل، 
لتكون كافــة مدننا وقرانا ومخيماتنا نموذجا 

على كافة األصعدة.
وقالت غنام إن تعزيز ثقافة التطوع هو تعزيز 
لالنتماء والعطاء، موضحة أن الثقافة تتشكل 
مــن البيت إلى المدرســة ومن ثــم تتصاعد 
لتضــم كافة المراحــل والقطاعــات، وأكدت 
اســتعداد المحافظــة لدعم كافــة المبادرات 

التطوعية في كافة مناحي الحياة.

اجتماع لهيئات التدريب بالقوات المسلحة العربية بمشاركة فلسطينية
 القاهــرة- وفا- بــدأت أمس بمقــر االمانة العامة 
للجامعــة العربيــة وبمشــاركة فلســطين، اعمال 
االجتماع التمهيدي للندوة الثانية والعشرين لممثلي 
رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية.

كان ذلك برئاســة اللواء أركان حرب محمد البدوي 
رئيس وفد جمهورية مصر العربية، ومشاركة مدير 
إدارة التدريب والتطوير بوزارة الداخلية الفلسطينية 
العقيد ركن إحسان حمايل ممثال عن رئيس هيئة 
التدريب العســكري، باإلضافة الــى ممثلي هيئات 

التدريب العربية.
ويناقش االجتماع الذي يستمر حتى 18 أيار الجاري 

دراسة حول «توظيف دور االعالم الجديد في خدمة 
القوات المسلحة».

وقــال العقيد حمايل: إن وفد دولة فلســطين قدم 
دراســة بعنوان «توظيف االعالم الجديد في خدمة 
القوات المسلحة»، وتتضمن الدراسة «االعالم من 
منظــور عام، واإلعالم الجديــد المفهوم والتطور، 
وتأثيــر االعالم الجديد على أمــن الدول، باإلضافة 
الى طرق توظيف االعالم الجديد في خدمة القوات 

المسلحة.
واوضح: أن وسائل االعالم الجديدة أعادت تشكيل 
خارطة العمل االتصالي في المجتمعات المعاصرة 

بما تحمله من خصائص كعالمية االنتشار وسرعة 
الوصول والتفاعل وتعدد الوســائط وقلة التكلفة، 
مؤكدا ان االعالم هو «احدى الوســائل التي تتولى 
مســؤولية نشــر االخبار وايصال المعلومة لألفراد 
حيث تختلف في ملكيتها فقد تكون عامة او خاصة 
ورسمية او غير رسمية حيث يعتبر االعالم ووسائله 

ممثال للرأي العام في المنطقة».
واضــاف ان الدراســة التــي قدمــت من وفــد دولة 
فلسطين لالجتماع ســترفع لممثلي رؤساء هيئات 
التدريب في القوات المسلحة العربية في اجتماعهم 

بشهر تشرين الثاني المقبل بالجامعة العربية.

«القدس المفتوحة» تنظم معرضاً تربوياً في أم الريحان
جنين- الحياة الجديدة- نظمت جامعة القدس المفتوحة، 
تحت رعاية رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو، وبالشراكة 
مع مديرية التربيــة والتعليم في جنين معرضاً تربوياً 
للوســائل التعليمية في مدرسة أم الريحان داخل جدار 
الفصــل العنصري.ومثل القــدس المفتوحة مدير فرع 
نابلــس أ. د. يوســف ذياب عــواد ومدير فــرع جنين د. 
عماد نزال وعميد كلية العلوم التربوية د. مجدي زامل 
ورئيس قســم المرحلة األساســية األولى في الكلية د. 
ســائد ربايعة وأعضاء هيئة التدريس د. سليمان كايد 
ود. عامــر عالونة وأ. إبراهيم رمضان وأ. عمار قادوس 
وأ. أكرم ربايعة، وحضر من أم الريحان مدير مدرسة أم 

الريحان عائد زيد، ومجلس اآلباء نافع زيد، ومثل مديرية 
تربية جنيــن جمال فقهاء، ومدير االرتباط العســكري 
فــي جنين وطوبــاس المقــدم خالد قــدورة، والتوجيه 
السياســي بشار الجالودي، وجميل زيد الكيالني، وعمر 
الخطيب وحشــد من التربويين بمــا في ذلك من داخل 
الخط االخضر.وقال مدير االرتباط العسكري في جنين 
وطوباس المقدم خالد قدورة: إن هذا النشاط يحمل في 
طياته تعزيزا ودعما للصمود الفلسطيني، وخاصة انه 
ينفذ في قرية أم الريحان التي تعاني من جدار الفصل 
العنصري، وشــكر القدس المفتوحة على هذا النشاط.

وأكــد عــواد أن هذا النشــاط يأتي انطالقاً من رســالة 

الجامعة تجاه المجتمع الفلسطيني، وتحقيقا للمسؤولية 
المجتمعية، وأضاف: ان هذا المعرض يأتي أيضاً ضمن 
مفهوم الشــراكة والمسؤولية المجتمعية، وان القدس 
المفتوحــة أخــذت على عاتقهــا تعزيز هذه الشــراكات 
للرقــي بالطلبــة والوصول بهــم إلى اإلبــداع والتميز.

وتخلل حفل إطالق المعرض التربوي عروض كشفية 
وأناشــيد ومسرحيات ودبكة شــعبية ومشاهد تمثيلية 
من طلبة المدرسة، جاءت معبرة وهادفة ورائعة، تحمل 
فــي مضمونها اتجاهات معاصرة في التربية والتعليم، 
وحقوق الطفل، وترســيخا للقيم الوطنية التي تتصل 

بالمجتمع الفلسطيني.

«ليسيه» الفرنسية تستعد لفتح أبوابها 
في رام اهللا بداية العام الدراسي المقبل

رام اهللا- الحيــاة الجديدة- تســتعد مدرســة 
(ليســيه) الفرنســية الدولية الفتتــاح فرعها 
األول في فلســطين بالتزامن مع بداية العام 
الدراسي المقبل 2018/2017، في مدينة رام 
اهللا بمبادرة من القنصلية الفرنسية ووزارة 
التربية والتعليم العالي، وبالشراكة مع وزارة 
الشؤون االجتماعية وبلدية رام اهللا، باإلضافة 
إلــى «مجموعة بريــدج للتطوير» الشــريك 

المحلي للمشروع.

وســتفتتح مدرســة (ليســيه) الفرنسية 
الدوليــة أبوابهــا قــرب شــركة بيرزيــت 
لألدويــة ومالهي مخمــاس فن الند في 
منطقة رام اهللا الصناعية، لتبدأ باستقبال 
طلبة رياض األطفال في المرحلة األولى، 
فيما تبدأ المدرسة باستقبال الطلبة في 
المرحلة األساسية بشكل سنوي تدريجياً 
وصــوالً للصفوف الثانويــة في المراحل 

المتقدمة.


