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دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 
رقم الملف: 1911/ج/2017 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 
رقم الملف: 264/ق/2017 

دائرة االراضي في سلطة األراضي رام اهللا 
رقم الملف: 1896/ج/2017 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي رام اهللا السيد صابرين صائب نظيف وذلك بصفته 
وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 2830 تاريخ 2017/6/14 تصديق وزارة العدل الفلسطينية 
الصادرة عن القنصلية العامة لدولة فلسطين - دبي - االمارات العربية وذلك بمعاملة بيع على القطعة 
رقم 129 حوض رقم 19 حي 26 من اراضي رام اهللا 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 األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): خالد قسطندي الياس سفري 

اسم الوكيل: صابرين صائب نظيف 
دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي نابلس الســيد / نداء مرتضى طه ســايح بصفتي 
وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 1511/2016/260 عدل نابلس بتاريخ 2016/1/6 بمعاملة 
بيع على القطعة الضريبة رقم 24035 من القسيمة رقم 68 من اراضي نابلس سجل 54 صفحة 88. 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ 

نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): (طارق وزياد و»محمد بشار« ويحيى) ابناء محمود حامد سائح 

الوكيل: نداء مرتضى طه سايح 
دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة األراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي رام اهللا الســيد خالد عبد العزيز عمر حماد وذلك بصفته 
وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 2014/13933 تاريخ 2017/7/17م الصادرة من كاتب عدل 
رام اهللا وذلك بمعاملة بيع على القطعة 38 حوض رقم 9 من اراضي ســلواد فمن له اعتراض على 
ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة األراضي خالل فترة عشــرة أيام من تاريخ نشــر هذا االعالن 

وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): فاتن علي احمد حماد 

اسم الوكيل: خالد عبد العزيز عمر حامد 
دائرة األراضي رام اهللا 
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   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

محكمة صلح بيت لحم 6/20 د
الرقم: 2016/699 

تبليغ بالنشر  في القضية الحقوقية رقم 2017/699 صلح بيت لحم 
الى المدعى عليه: 1 - علي نبيل علي جبريل / الطلعة قرب المغربي مول القديم - عمارة لوليا. 

2 - نور سالمة عبد القادر المسالمة / اسكان ابو عبيدة - شارع الصف. 
يقتضي حضورك الى محكمة صلح بيت لحم يوم االثنين 2017/9/18 الساعة 10:00 صباحا للنظر في 
القضية المدنية المذكورة اعاله والتي اقامها ضدك المركز العربي للتطوير الزراعي بواسطة ممثله 
القانوني جودة ذيب جمل وسمير نظمي برغوث / بيت لحم وكيلها المحامي جورج بنورة وموضوعها: 
المطالبة بمبلغ قدره (2480) دوالر امريكي، وعمال بأحكام المادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لســنة 2001 يتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ 
تبليغك هذا االعالن بواسطة النشر او ارسال محام عنكم، ويمكنك استالم نسخة عن الئحة الدعوى 

ومرفقاتها من قلم محكمة صلح بيت لحم وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريا. 
وعليــه وتنفيذا لقرار ســعادة قاضي محكمة صلح بيت لحم الصادر بتاريــخ 2017/6/13 في الدعوى 

المذكورة اعاله المتضمن تبليغك في احدى الصحف المحلية جرى تبليغك حسب االصول والقانون. 
فداء اللحام 
رئيس قلم الحقوق / محكمة بيت لحم 
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   دولــة فلسطيــن

ديوان قاضي القضاة 

محكمة رام اهللا الشرقية الشرعية 

مذكرة تبليغ حجة اقرار بطالق رجعي اول ال الى بائن بينونة 
صغرى  صادرة عن محكمة رام اهللا الشرعية الشرقية / سلواد 

الى المدعوة: نجاح عبد العزيز يوسف الهندي من سلواد ومجهولة محل االقامة في امريكا. 
أبلغك أن زوجك الداخل بك بصحيح العقد الشرعي سليمان سعيد يوسف عياد من سلواد وسكانها قد 
اقــر لــدى هذه المحكمة انه بتاريخ 2016/10/7م خاطبك فــي بيت الزوجية الكائن في مدينة ميامي 
في امريكا وكان ذلك في الساعة السابعة مساء بقوله لك اذا ذهبت الى والية لويزيانا تكونين طالق 
وال ترجعين الى هنا في امريكا وال في سلواد وكان قاصدا طالقك اذا لم تلتزمي بذلك وقد خرجت من 
بيت الزوجية بتاريخ 2016/10/20م وذهبت الى لويزيانا، وكان يعي لما يقول وكان في الحالة المعتبرة 
منه شــرعا ومتمتعا بكامل قواه العقلية غير مكره وال مدهوش وال ســكران وانه لم يسبق له ان اوقع 
عليك طالقا من قبل وانه قد انقضت عدتك الشــرعية منه دون ان يرجعك الى عصمته وعقد نكاحه 
ال بالقول وال بالفعل وانك ال تحلين له اال بمهر وعقد جديد ما لم تكوني مسبوقة منه بطلقتين وان 
عليك العدة الشــرعية اعتبارا من تاريخه ادناه رعاية لحق اهللا تعالى وعليه صار تبليغك ذللك حســب 

األصول تحريرا في 1438/9/20هـ وفق 2017/6/15م. 
قاضي محكمة رام اهللا الشرقية الشرعي 

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

محكمة بداية رام اهللا 6/20 د
دائرة التنفيذ - الرقم: 2015/2390 

اعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا 
في الملف التنفيذي رقم (2015/2390) 

الــى المحكــوم عليه: عبد مطــر عبد دقماق - مجهول محل االقامة حاليــا - رام اهللا التحتا بالقرب من 
مدرسة الكاتوليك 

نعلمك ان المحكوم له: شركة الوطنية موبايل م.خ.م والمسجلة تحت الرقم 562499541 
قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت لتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة صلح رام اهللا في الدعوى الحقوقية 
رقم (2012/2313) تقرر الزام المدعى عليها بدفع مبلغ 18669.49 شيقل مع تضمين المحكوم عليه 
الرســوم والمصاريــف 30 دينار بدل اتعاب محاماة. لــذا 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 

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

محكمة بداية رام اهللا 6/20 د
دائرة التنفيذ - الرقم: 2015/2389 

اعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا 
في الملف التنفيذ رقم (2015/2389) 

الى المحكوم عليه / شركة الكاتب للدعاية واالعالن م.خ.م - المفوض بالتوقيع عنها يوسف مسلم - 
مجهول محل االقامة حاليا - رام اهللا - شارع القدس فوق معرض بيجو بجانب بلدية البيرة 
نعلمك أن المحكوم له / شركة الوطنية موبايل م.خ.م والمسجلة تحت الرقم 562499541 

قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ القرار الصادر عن محكمة صلح رام اهللا في الدعوى المدنية 
رقم (2012/2314) القاضي بمنع المدعي عليه من مطالبة المدعية بمبلغ 7932.57 شيقل وتضمين 

المدعى عليه الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماة. 
لــذا يتوجــب عليك انــت و/أو من تنيب مراجعــة دائرة التنفيذ خالل اســبوعين من نشــر هذا االعالن 
وبعكس ذلك ســيتم الســير باجراء التنفيذ حضوريا بحقك وعلى ذلك تم اجراء تبليغك بالنشر حسب 

األصول والقانون. 
مأمور التنفيذ 
اياد مشهور 

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

محكمة صلح رام اهللا 6/20 د
الرقم: 2016/1102 مدني 

مذكرة دعوى مدعى عليها بالنشر  صادرة عن محكمة 
صلح رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2016/1102 

الى المدعى عليه: احمد محمد داود ربيع - رام اهللا ومجهول محل االقامة. 
يقتضي حضورك الى محكمة صلح رام اهللا يوم 2017/10/4 الساعة التاسعة صباحا للنظر في الدعوى 
المدنية رقم 2016/1102، التي اقامها عليك المدعية الشركة الفلسطينية للتأجير والتأجير التمويلي / 
رام اهللا بواسطة وكيلها المحامي صهيب الشريف / رام اهللا بدعوى وموضوعها المطالبة بمبلغ 7252 

دوالر امريكي وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي: 
المدعية: الشــركة الفلســطينية للتأجير والتأجير التمويلي (بال ليس) المســاهمة العامة المحدودة، 
المســجلة لدى مراقب الشــركات في وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني تحت الرقم (562601336)، 

وعنوانها رام اهللا، شارع القدس، عمارة الفؤاد، ط 2. 
بواســطة وكالؤها المحامون صهيب الشــريف و/أو مرســي حســين و/أو معاذ صالح، و/أو دعاء قيوي 

مجتمعين او منفردين، رام اهللا، االرسال، عمارة ترمسعيا، ط 2. 
المدعى عليهم: 

1 - سرحان محمد سرحان محمد، حامل هوية رقم (942307463) وعنوانه رام اهللا ابو قش 
2 - هدى لطفي ســعيد محمد، حامل هوية رقم (967026675) وعنوانها: رام اهللا، ابو قش، مدرســة 

بنات ابو قش 
3 - احمد محمد داود ربيع، حامل هوية رقم (411030885) وعنوانها: رام اهللا، ابو ديس، وسط البلد 
موضــوع الدعــوى: مطالبة مالية بدل اقســاط مســتحقة البالغ قيمتها (7252 $) ســبعة االف ومائتان 

واثنين وخمسون دوالر امريكي. 
الئحة واسباب الدعوى 

1 - المدعية هي شركة مسجلة حسب االصول ومن غاياتها تقديم انشطة التأجير والتأجير التمويلي. 
2 - تعاقد المدعى عليه مع المدعية بموجب عقد ايجار منتهي بالتملك بؤرخ بتاريخ 2013/4/9، قامت 
المدعية بموجبه بتســليم المدعى عليه االول مركبة من نوع اودي A4 موديل 2010 تحمل الشــصي 
رقــم (N022741) وذلك مقابل التزام االخيرة بتمويل شــراء المركبة محــل التعاقد مبلغ (47964 $) 
ســبعة واربعون الفا وتســعمائة واربعة وستون دوالر امريكي غير شــاملة لضريبة القيمة المضافة، 

على ان تدفع على (84) دفعة، ابتداءا من تاريخ 2013/5/10 حتى السداد التام. 
3 - بلغ اجمالي المبالغ المستحقة على المدعي عليه االول مبلغ (7252 $) سبعة االف ومئتين واثنين 
وخمســون دوالر امريكــي بموجــب تخلفه عن ســداد دفعات مســتحقة عليه بدل االنتفــاع بالمركبة 

موضوع التعاقد. 
4 - المدعــى عليهــا الثانيــة هــي كفيلة المدعى عليــه االول بموجب طلب كفالة موقــع منها، ومؤرخ 

بتاريخ 2013/3/20. 
5 - المدعــى عليــه الثالث هو كفيل للمدعى عليه االول بموجب عقد االيجار التمويلي الموقع من قبه 

المؤرخ بتاريخ 2013/4/9. 
6 - طالبت المدعية مرارا وتكرارا المدعى عليها االولى والثانية والثالثة بضرورة تسديد كامل المبلغ 
المذكور اعاله، اال انهم تمنعوا وتخلفوا عن السداد دون سبب و/أو مسوغ قانوني والمدعى عليه االول 
على الرغم من تعهده بااللتزام بســداد االقســاط المســتحقة في موعدها بموجب تعهد واقرار بدفع 

المبالغ المستحقة في ذمته. 
7 - ان عــدم التــزام المدعــى عليهم حتــى تاريخه بدفع كامــل المبلغ المالي المســتحق عليه لصالح 
المدعية يشكل مخالفة صريحة لشروط التعاقد واستهتارا منه بمصالح المدعية وتهربا غير مبرر لدفع 
مســتحقاتها رغم انتفاعه واستفادته المباشــرة من الخدمات المقدمة من قبل الجهة المدعية واثراءا 

على حساب المدعية دون وجه حق. 
8 - لمحكمتكم الموقرة الصالحية بالنظر والفصل في هذه الدعوى نظرا لموضوعها وقيمتها ومكان 

اقامة المدعى عليهما. 
الطلب: تلتمس المدعية من المحكمة الموقرة تبليغ المدعى عليهما نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها 
ودعوته للمحاكمة حســب االصــول وغب المحاكمة واالثبات الحكم بالــزام المدعى عليهما بالتضامن 
والتكافل فيما بينهما بدفع مبلغ وقدره (7252 $) سبعة االف ومئتين واثنين وخمسون دوالر امريكي 
لصالح المدعية مع تضمين المدعى عليه الرســوم والمصاريــف واتعارب المحاماة والفائدة القانونية 

من تاريخ االدعاء وحتى السداد التام. 
تحريرا 2016/4/14

ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى. 
ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر باحدي الصحف 

المحلية عمال بالمادة (62) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001. 
واذا لم تحضر أو ترسل وكيل عنك سوف يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون. 

هيام الشيخ قاسم 
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا 
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محكمة تسوية االراضي والمياه رام اهللا 

تبليغ بالنشر 
علم وخبر وتبليغ بالنشر 

في القضية رقم 2016/23 
صادر عن محكمة تسوية اراضي بيت حنينا 

طالب التبليغ المعترض: مازن ونصري وكرم توفيق محمد حجة ومحمد توفيق عمر حجة 
المطلوب تبليغه المعترض عليه: 

نجمة حسن محمد فراج، احمد عبد اهللا عبد فراج، داوود ابراهيم بدوي فراج، عبد الكريم عبد فراج، 
محمد محمود احمد فراج، حســن محمد احمد فراج، محمد حســين محمد فراج، عارف حســين محمد 
فراج، فخري حسين محمد فراح، حسني حسين محمد فراج، محمود حسين محمد فراج، فاطمة احمد 
محمود فراج، ربحية احمد محمود فراج، عز الدين ربحي طاهر فراج، نشــأت ربحي طاهر فراج، عالء 
ربحــي طاهر فراج، ســامية طاهر احمد فراج، مليكة محمد موســى قــدام، نجيب منصور علي فراج، 
محمــد منصــور علي فراج، نجاب منصور علي فراج، نانســي منصور علي فــراج، نادية منصور علي 
فراج، ساندي منصور علي فراج، نبيهة دخل اهللا صالح زريقات، هاشم طهر احمد فراج، احمد الملقب 
(هشــام) طاهر احمد فراج، داوود طاهر احمد فراج، زهية طاهر احمد فراج، حنان طاهر احمد فراج، 
نجمة ابراهيم بدوي فراج، علي الملقب (فراج) علي عبد اهللا فراج، ناصر علي عبد اهللا فراج، ميســر 
علــي عبــد اهللا فراج، وجيهة علي عبد اهللا فراج، محمد ربحي طاهــر فراج، عزية ربحي طاهر فراج، 
ابتســام ربحي طاهر فراج، علياء ربحي طاهر فراج، تهاني ربحي طاهر فراج، ليندا حســن ابو سبع، 

ظريفة عيسى عبد الحميد فراج 
الموضوع: اعتراض على تسجيل قطعة االرض رقم (154 + 153 + 22) حوض (2) المواحل بيت حنينا. 
اقام المعترض هذا االعتراض ضد المعترض عليهم اصلهم من بيت حنينا وهم سكان امريكا حاليا. 
اود ان اعلمكم بان المعترض المذكور اعاله قد تقدم باعتراض لدى محكمة تسوية اراضي بيت حنينا 
يحمــل الرقم 2016/23 وموضوعه اعتراض على تســجيل قطعــة االرض رقم (154 + 153 + 22) 
حوض رقم (2) باسمكم وقد تقرر بموجب ذلك تعيين جلسة للنظر يوم الخميس الموافق 2017/7/13 
لذا يقتضي عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغكم الئحة 
االعتراض وفق المادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 1 لسنة 2001 وفي حال 

عدم حضوركم او تقديم الئحة جوابية تجري بحقكم المحاكمة الغيابية. 
محكمة تسوية اراضي بيتونيا 

6/20 د
   دولــة فلسطيــن

قاضي القضاة 

 محكمة نابلس الشرعية الجنوبية / حوارة 
الرقم: 2017/63 

اعالن تبليغ حكم غيابي صادر في الدعوى أساس 2017/63 
الى المدعى عليه / عوض اهللا شحادة عوض اهللا عودة - من قصرة - ومعتقل حاليا في سجون االحتالل 

االسرائيلي واخر محل اقامة له في بيت الزوجية الكائن في قصرة. 
ابلغك انه وبموجب اعالم الحكم الصادر في الدعوى المرقومة اعاله والمقامة ضدك من قبل المدعيتان: 
1 - وكيل نيابة االحوال الشخصية في شمال الضفة ريم الشنطي باسم الحق العام الشرعي و 2 - رنا 
صبحي سليمان عودة من قصرة وسكانها وموضوعها اثبات طالق. والمسجل تحت رقم 101/228/40 

بتاريخ 2017/6/19م فقد صدر بحقك الحكم التالي: 
(حيث ادعت الجهة المدعية، باسم الحق العام الشرعي، وكيلة نيابة االحوال الشخصية في شمال الضفة 
الغربية ريم الشنطي باالضافة لوظيفتها، والمدعية الثانية (رنا) المذكورة من ان المدعية الثانية رنا 
المذكورة كانت زوجة ومدخولة بصحيح العقد الشــرعي للمدعى عليه (عوض اهللا) المذكور بموجب 
وثيقة عقد زواجهما الصادرة عن محكمة قلقيلية الشرعية بتاريخ 2012/11/7م رقم 0098726 وانه 
وفي بداية شهر 2017/1م حيث كانت المدعية الثانية رنا المذكورة في مكان عملها في فلسطين 1948م 
منطقة كفار سابا الساعة العاشرة والنصف صباحا خاطبها المدعى عليه عوض اهللا المذكور وهو في 
احالة المعتبرة شرعا وقد ميزت صوته وتعرفت عليه عبر الجوال بقوله لها: »انت طالق بالثالث« في 
مكالمة واحدة علما بانه لم يســبق له ان خاطبها بالطالق قبل هذا الطالق علما بانه حين مخاطبته 
لها بالطالق كان مسجونا في سجن الرملة وخاطبها عبر هاتف السجن ولم يرجعها الى عصمته وعقد 
نكاحه ال قوال وال فعال بعد هذا الطالق ولغاية االن ولم يسجل هذا الطالق لدى اي محكمة شرعية حتى 
االن وان عدتها الشرعية منه قد انقضت بتربصها بنفسها ثالثة قروء كوامل ثالث حيضات وبمرور 90 
يوما على الطالق المذكور دون ان يرجعها الى عصمته وعقد نكاحه اثناء عدتها الشرعية وبذلك انقلت 
الطالق الرجعي الى طالق بائن بينونة صغرى وعليه وحيث عجزت الجهة المدعية عن اثبات الدعوى 
ونكول المدعى عليه عن حلف اليمين الشرعية، وحلفت المدعية الثانية رنا المذكورة اليمين الشرعية 
وفق دعواها وعليه وبناء على الدعوى والطلب وعجز الجهة المدعية عن اثبات دعواها ونكول المدعى 
عليــه عن حلف اليمين الشــرعية المطلوبة على نفي الطالق المدعى بــه، وحلف المدعية الثانية رنا 
المذكورة اليمين الشرعية، وتوفيقا لاليجاب الشرعي وسندا للمواد 1742 و1818 و 1820 من المجلة 
و 85 و 86 و 90 و 94 من قانون االحوال الشــخصية، فقد حكمت بثبوت وقوع طلقة اولى رجعية الت 
الى بائنة بينونة صغرى من المدعى عليه عوض اهللا المذكور على المدعى عليها الثانية رنا المذكورة 
بالتاريخ المذكور وانه ال عدة شرعية عليها النقضائها حكما غيابيا قابال لالعتراض واالستئناف وتابعا 
له موقوف النفاذ على تصديقه من قبل محكمة االستئناف الشرعية الموقرة افهم علنا حسب االصول، 

تحريرا في 1438/9/24هـ وفق 2017/6/19م. 
وعليه صار تبليغك ذلك حسب األصول. 

قاضي محكمة نابلس الشرعية الجنوبية / حوارة 

مؤسسة «سوا» تختتم عدداً من لقاءات التثقيف الصحي في بورين ودير الحطب
رام اهللا- الحياة الجديدة- اختتمت مؤسسة «سوا» 
عدداً من اللقاءات التوعويــة، الصحية والتثقيفية 
في قريتي دير الحطب وبورين التابعتين لمحافظة 
نابلــس، وذلــك ضمن مشــروع الصحة الجنســية 

واإلنجابية من منظور حقوق االنسان.
وجــاءت هذه اللقــاءات في اطار مشــروع «العيادة 
المتنقلــة»، التــي تقــوم بعمــل فحوصــات طبية 
مجانيــة للنســاء وزيــارات منزلية طبيــة، اضافة 
للتثقيــف الصحــي حول ســرطان الثــدي واهمية 
اجراء الفحوصات الدورية، اضافة للقاءات االرشــاد 
النفســي، واالرشــادات الفرديــة حــول العنف ضد 

النساء.
وقالــت المشــاركة أزهــار رمضان مــن قرية دير 
الحطب بنــاء على تجربتها الشــخصية مع العيادة 
المتنقلــة، «كانــت اللقــاءات مفيدة علــى الصعيد 
الصحــي، وخاصــة المعلومــات حــول الفحوصات 

الدورية لسرطان الثدي». 
واوضحت المشــاركة وضحة عبــد القادر من قرية 
بوريــن، «أن اللقــاءات اثمــرت كثيرا بين النســاء 
اجتماعيــاً، صحيــاً وطبياً» وثمنت جهود مؤسســة 
«سوا» بتخصيص زيارات منزلية طبية وفحوصات 
مجانية، حيث تم اكتشــاف حاالت مرضى ســكري 

وتوجيهها لألطباء المختصين.
وبدورها أشادت المنســقة زهيرة ابو عسعوس 
من قرية بورين، باللقاءات التي قدمتها «سوا»، 
وعبــرت عن رغبة المشــاركات بتكرار مثل هذه 
اللقاءات ولكن ضمن مواضيع جديدة في المرات 

القادمة.

وبدوره أكد المستشــار القانوني لمؤسسة «سوا» 
االســتاذ جالل خضر على أهمية العيادة المتنقلة، 
اذ انهــا تســتهدف القرى المهمشــة الواقعة ضمن 
المنطقــة «ج»، نظــراً لعــدم وجود خدمــات طبية 
كافية بها، وأضاف «فحوصاتنا هي مؤشرات أولية 
لضرورة اجراء فحوصــات الحقة ومراجعة األطباء 

المختصين».

ويذكــر أن مؤسســة ســوا هــي مؤسســة أهليــة 
تأسســت عام 1998 في القدس، تســعى لتقديم 
الدعم واإلرشــاد النفسي لضحايا العنف وذلك من 
خالل الخط المجاني رقم 121. كما وتقدم خدمات 
توعوية مجتمعية للنساء واألطفال وتعمل من خالل 
برنامجها «العيادة المتنقلة» للوصول إلى المناطق 

النائية والمهمشة.

جمعية رواد تطلق حملة توزيع طرود غذائية
بيــت لحــم- وفــا- أطلقت جمعيــة الــرواد للثقافة 
والفنــون أمــس، حملــة توزيع طرود ومســاعدات 
غذائيــة على األهالي في مخيــم عايدة والمناطق 
المجــاورة وذلــك بالتعــاون مــع مؤسســة كرامة 
. “Penny Appeal” مؤسســة مــن  وبتمويــل 

ويأتي هذا التوزيع ضمن حملة «أهل الخير» الذي 
تشرف عليها جمعية الرواد والتي تعمل على مد يد 
العون لألهالي وخاصة للتخفيف عن كاهل األســر 

الفقيرة، في ظل تردي األوضاع االقتصادية وارتفاع 
نسبة البطالة.

وأوضــح مدير عام جمعية الــرواد الدكتور عبد 
الفتاح أبو ســرور، أن ما تــم توزيعه اليوم بلغ 
أكثر من 400 طرد غذائي ، ويأتي ذلك استكماال 
لمــا بدأت جمعيــة الرواد بتوزيعــه طوال فترة 
شهر رمضان المبارك من خالل حملتها الخيرية 
 Penny” أهل الخير»، شــاكرا جهود مؤسسة»

Appeal“ المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني 
ومســتوى وتميــز الطرد الغذائــي ومحتوياته، 
مقدما شــكره باسم األسر المســتفيدة إلدارة 
المؤسســة وكافة العاملين والمتطوعين فيها 
علــى جهودهــم ودعمهم المتواصل للشــعب 
الفلســطيني فــي كافة أماكن تواجــده مما له 
أثر كبير في تخفيف معاناة العائالت المحتاجة 

وتوفير العون والمساعدة لها.

رئيس الحماية والمساعدات في المفوضية األوروبية يزور فلسطين
بروكسل- وفا- يزور رئيس وحدة الجوار األوروبي، 
والشرق األوسط وآسيا الوسط والجنوبية الغربية 
فــي اإلدارة العامــة للمســاعدات اإلنســانية فــي 
المفوضية األوروبية هيرفي ديلفان، فلسطين في 

الفترة من 11 الى 2017/07/14.
وقد أبلغ ديلفان عن زيارته خالل اللقاء الذي عقده 
مع ســفير فلسطين لدى االتحاد األوروبي وبلجيكا 
ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا، في مقر المفوضية 
األوروبية في بروكســل، بحضور كل من مسؤول 

ملــف فلســطين فــي اإلدارة العامــة للمســاعدات 
اإلنســانية السيد دي بوســيس، والمستشار هادي 

شبلي في بعثة فلسطين لدى االتحاد األوروبي.
وأشار المسؤول األوروبي الى أن الهدف من زيارته 
هــو إجــراءات االتصاالت مع عدد من المســؤولين، 
والقيام بزيارات ميدانية لكل من المناطق المسماة 
(ج) وخاصــة منطقــة E1   فــي الضفــة الغربية، 
باإلضافة الى قطاع غزة خاصة بالظرف اإلنساني ا

لذي يعيشه حاليا جراء  النقص الحاد في الكهرباء، 

مما يهــدد بتوقف األجهــزة الطبيــة وبالتالي ينذر 
بحصول كارثة صحية وإنسانية.

وأشار ديلفان إلى أن  االتحاد األوروبي يبذل كل ما 
يستطيع من أجل تحسين الوضع اإلنساني في قطاع 
غزة من خالل محاولة إيجاد حلول لمشكلة انقطاع 

التيار الكهربائي.
كما نــوه الى ان الوفد األوروبي ســيبذل محاوالت 
جدية للحد من تأثير االستيطان وتوسعة على سكان 

المناطق المسماة (ج).

«االنتخابات» تنشر الكشف األولي
 ألسماء القوائم االنتخابية ومرشحيها

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- نشــرت لجنــة 
االنتخابــات المركزية، امس، الكشــف األولي 
بأســماء القوائم، والمرشحين، المقبولة في 
مقرات الهيئــات المحلية، وفــي مكاتب لجنة 
االنتخابات فــي المحافظــات المختلفة، على 

www.elections.ps  موقعها االلكتروني
وأوضحــت اللجنــة فــي بيان أنهــا نظرت في 
طلبات الترشــح المقدمة لالنتخابات المحلية 
التكميلية، وعددها 74 طلب ترشح، حيث قبلت 
اللجنة طلبات 73 قائمة مكتملة، ومتوافقة مع 
قانون انتخاب مجالــس الهيئات المحلية، من 
حيث المستندات، والمرفقات، وشروط الترشح، 
فيما رفضت ترشــح قائمة واحدة؛ تبين عدم 

اكتمال شروط الترشح لديها.
وتبين من الكشف األولي للقوائم والمرشحين، 
أن هنــاك 15 هيئة ســتجرى فيهــا انتخابات 
تكميلية، يوم 29 تموز 2017، أي أنه ترشــح 
فيها أكثر من قائمة انتخابية، كما أن 18 هيئة 
محليــة من المتوقــع فوز القوائــم المتقدمة 

فيهــا بالتزكيــة، حيث ترشــحت فيهــا قائمة 
واحــدة، بينما يوجد 36 هيئة محلية أخرى لم 
تتقدم فيها أي قائمة، وبالتالي لن تجرى فيها 
انتخابــات، وهيئة واحدة تقدمــت فيها قائمة 

غير مكتملة.
وأوضحت أنه يمكن للمواطنين االطالع على 
بيانات القوائم ومرشحيها في الكشف األولي، 
ويستطيع أي مواطن تقديم اعتراض كتابي 
إلى لجنة االنتخابات على أي قائمة، أو مرشح، 
أو أكثــر، يبين فيه ســبب اعتراضــه، ومؤيدا 
باإلثباتات التي تؤكد صحة اعتراضه، وستنظر 
في االعتراضات المقدمة من المواطنين -إن 
وجــدت- والبت فيهــا خالل ثالثة أيــام، حيث 
يمكن الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة 
المختصةونوهــت إلــى أنــه يمكــن للقوائم 
المرشحة سحب ترشحها حتى تاريخ 14 تموز، 
حيث يكون اليــوم الذي يليه هو موعد إعالن 
الكشف النهائي بأسماء القوائم، والمرشحين، 

وبدء الدعاية االنتخابية.

تسلمت مشاريع إنشاء مدارس في غزة

التربية تطالب بمنع االحتالل 
من هدم مدرسة بدو الكعابنة

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- 
التربيــة  وزارة  اســتنكرت 
امــس،  العالــي،  والتعليــم 
قــرار اإلخطــار بالهــدم الذي 
أصدرتــه ســلطات االحتــالل 
بحق مدرســة بــدو الكعابنة 
أريحا.وأكــدت  فــي مديريــة 
الوزارة في بيان أنها ســتبذل 
قصارى جهدها، بالتعاون مع 
المؤسسات الدولية والحقوقية 
إللغــاء هــذا القــرار المجحف 
بحق هذه المدرسة، موضحة 
يأتــي فــي  القــرار  أن هــذا 
ســياق مسلســل االنتهاكات 
المتواصلــة ضد المؤسســات 
التعليمية في جميع محافظات 
الوطن.وجــددت الــوزارة في 
بيانها مطالبتها جميع الشركاء 
والمؤسســات الدولية بالعمل 
الجاد من أجــل لجم االحتالل 
والعمل دون تمرير سياساته 
الهمجية، الفتة في الوقت ذاته 
إلــى أن هذا القرار يســتهدف 

تجهيــل الطلبــة ومنعهم من 
الوصــول إلى بيئــة تعليمية 
آمنــة، ويعــد خرقــا واضحــا 
األعــراف  لكافــة  وصريحــا 
والقوانيــن التــي كفلت لهم 
التعليم.وتســلمت  الحق في 
الــوزارة، مــن خــالل اإلدارة 
العامــة لألبنية ممثلة بلجنة 
االستالم االبتدائي، والمكونة 
من مدير عام األبنية فخري 
وحــدة  ومديــر  الصفــدي، 
األلمانــي عمــاد  المشــروع 
بريغيث، والمدير المســاعد 
عادل الجــزار، ومدير األبنية 
في الوزارة في غزة جمال عبد 
الباري، وطاقم من مهندسي 
اإلدارة العامــة لألبنيــة في 
غزة؛ أعمال إنشــاء مدرســة 
المغــازي األساســية للبنات، 
وتوســعة وتأهيل مدرستي 
شــادية أبو غزالــة الثانوية 
األساســية  ورفــح  للبنــات 
للذكور، وذلــك بتمويل من 

ألمانيــا االتحادية. حكومــة 
ووفق بيان للوزارة، تشتمل 
علــى  لثــالث  ا لمــدارس  ا
67 غرفــة صفيــة جديــدة، 
إضافــة إلى الغــرف اإلدارية 
والتخصصية مــن مختبرات 
للحاسوب والعلوم، باإلضافة 
والقاعــات  المكتبــات  إلــى 
متعــددة األغــراض، وغرف 
المعلمين، والمالعب وغيرها 
مــن المرافــق، حيــث بلغت 
الكلفــة اإلجماليــة لألعمال 
اإلنشائية ما يقارب مليوني 
إن  الصفــدي:  يورو.وقــال 
أعمال اإلنشاء والتوسعة هذه 
تأتي ضمن المرحلة التاسعة 
األبنيــة  وتوســعة  إلنشــاء 
المدرســية في فلســطين، 
وتهــدف إلــى توفيــر الغرف 
الصفية المناســبة والكافية 
في القطــاع، تمهيدا الفتتاح 
العام الدراسي 2018/2017 

في آب المقبل.

فرع جامعة القدس المفتوحة في الخليل يستقبل وفداً من شركة جوال
 ،الخليل- الحياة الجديدة- استقبل عبد القادر الدراويش القائم
بأعمال مدير فرع جامعة القدس المفتوحة في الخليل، وفداً من 
شركة جوال ضم إبراهيم خماش مدير دائرة مبيعات الشركات 
فــي جــوال، ومحمد البدري مدير الحســابات االســتراتيجية، و 
يزن أبو عيشــة وشادي غيث مســؤولي الحسابات االستراتيجة 
فــي منطقة الجنوب، ومكرم الجعبري مدير المعارض، ومعتز 

حسونة مدير منطقة الجنوب.
ورحــب الدراويش بالوفد ناقالً تحيات رئيس الجامعة، شــاكراً 

شركة جوال على جميع الخدمات التي تقدمها، مفتخراً بصداقتها 
ومثمناً لها هذه الزيارة.

 وشــكر وفــد جــوال جامعــة القــدس المفتوحــة على حســن 
االســتقبال، معرباً عن سعادته لتوثيق التعاون بين الطرفين، 
ثم أشــار خماش أن القدس المفتوحة باتت تشكل فخراً ألبناء 
شعبنا بنجاحاتها وتفوق أبنائها خاصة، وأكد أن «جوال» وقعت 
اتفاقات عديدة مع «القدس المفتوحة»، وكانت الجامعة خاللها 

مثاالً لاللتزام واالحترام. 


