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دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية
محكمة رام الله والبيرة الشرعية

الرقم: 2018/114 ـ ب
التاريخ: 1439/6/26هـ
وفق: 2018/3/14م

مذكرة تبليغ حضور لحلف اليمين الشرعية صادرة عن محكمة رام 
الله والبيرة الشرعية في الدعوى أساس 2018/114

إلى المدعى عليها: صفاء محمد يوســـف خاطر/ المعروفـــة قبل الزواج بعائلة خصيب/ من 
عـــارورة/ ومجهولة محل اإلقامة في الواليات المتحـــدة األمريكية/ وآخر محل إقامة لها في 

البالد في بيت والدها محمد يوسف خصيب في عارورة/ وسط البلد.
أعلمك أنه وفي الجلســـة المنعقدة بتاريخ 2018/3/14م في الدعوى أســـاس 2018/114، 
وموضوعها "مشاهدة واستضافة صغير"، المقامة عليك من قبل المدعي نور هالل شحادة 
خاطر/ وكيله المحامي ســـعد ادعيس، تقرر توجيه اليمين الشرعية لك على نفي ما ادعاه 
المدعـــي، وتصوير اليمين بالصـــورة اآلتية: "والله العظيم انه ال صحـــة لما ادعاه المدعي 
زوجـــي الداخل بي بصحيح العقد الشـــرعي المدعي نور هالل شـــحادة خاطر من أنني في 
نهاية العام 2013م قد ســـافرت إلـــى الواليات المتحدة األمريكية/ والية شـــيكاغو بإذنه 
ورضاه وعلمه، وكان ســـبب السفر من أجل أن أضع حملي، حيث كنت حاماًل بالصغير بسام، 
وقد وضعت حملي هذا في الواليـــات المتحدة األمريكية بتاريخ 2014/6/5م، وأنه طالبني 
بمشاهدة واستضافة ابنه الصغير بسام إال أنني رفضت دون سبب شرعي، وان المدعي قد 
تضرر بســـبب هذا الرفض، وان المدعي لم يعلم بعد وضع الحمل أي شـــيء عني وعن ابنه 
الصغير بســـام المذكور حيث انتقلت الى مكان مجهـــول في الواليات المتحدة االمريكية 
وان الصغير بسام المذكور موجود بيدي وحضانتي، ومن تاريخ وضع الحمل لغاية اليوم ال 

يوجد تواصل بينهما، ال صحة لذلك كله والله على ما أقول وكيل".
لـــذا يقتضى حضورك إلى محكمة رام الله والبيرة الشـــرعية وذلك يـــوم األحد الواقع في 
2018/4/15م الســـاعة التاســـعة صباحًا لحلف اليمين المذكورة، فإذا لم تحضر في الوقت 
المعين أو تعتذر ســـوف تعتبر ناكاًل عن حلف اليمين الشرعية ويجري بحقك المقتضى 

الشرعي، وعليه فقد جرى تبليغك ذلك حسب األصول.
قاضي محكمة رام الله والبيرة الشرعية

دولة فلسطين
السلطة القضائية

الرقم: 2014/388
التاريخ: 2018/3/13

تبليغ قرار صادر عن محكمة بداية نابلس بالدعوى الحقوقية رقم 2014/388
إل���ى المدعى عليهم: 1. محمد وليد محمد خليل بدرية 2. إبراهيم وليد محمد خليل بدرية 3. عبد 
الل���ه وليد محمد خليل بدرية 4. وليد محمد خليل بدري���ة 5. اتحاد نبيه توفيق يعيش 6. نهاية 

نبيه توفيق يعيش 7. منى نبيه توفيق يعيش.
عم���ًا بقرار محكم���ة بداية نابلس بالدعوى الحقوقية المرقومة أع���اه والمقدمة من المدعي عمار 
حس���ن جودت خياط بواسطة وكيله المحامي أشرف حنني فقد تقرر تبليغكم قرار الحكم الصادر 
بالدع���وى المذكورة وفق أح���كام المادة 20 من قانون أصول المحاكم���ات المدنية والتجارية رقم 
2 لس���نة 2001 والقاضي بإل���زام المدعي بإلغاء كافة العقود والمعام���ات التي تمت على قطعة 
األرض وفس���خ وإلغاء معاملة تس���جيل حصص ونقل إرث في سندات تس���جيل بموجب معاملة 
انتقال إرث رقم 264/ق/2013 بتاريخ 2013/8/18 في سندات تسجيل قطعة األرض التي تحمل 
قطعة ضريبية رقم 24002 قس���يمة رقم 21 والمس���جلة في الس���جل رق���م 51 صفحة 1+2 من 
أراضي نابلس موقع الغرب بحدود الحصص المباعة في الوكالتين الدوريتين موضوع هذه الدعوى 
وتنفيذ مضمون الوكالتين الدوريتين رقم 407/99/5596 والصادرة عن كاتب عدل نابلس بتاريخ 

2006/8/6 ودون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.
حكمًا حضوريًا قابًا لاس���تئناف صدر وتلي علنًا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 

.2017/9/28
رئيس قلم محكمة بداية نابلس

إعالن عن قطع التيار الكهربائي
تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من الثامنة صباحًا وحتى الرابعة 
عص���رًا  في األيام والتواريخ الموضح���ة فيما يلي عن كل من المناط���ق التالية من محافظة رام 

الله والبيرة:
1. السبت 2018/3/24:

جزء من المصايف ويشمل دار الحاج إسماعيل، مدرسة األوائل، مضخة المجاري، 
إسكان المهندسين، مسجد اإلسراء، سوبر ماركت ميجا والمناطق المجاورة.

2. األحد 2018/3/25:

جزء من شارع القدس، إسكانات بيت المال، قرب عرابي، المصري للسيارات، 
الخمارة، كازية السويس، مشتل قلقيلية والمناطق المجاورة.

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

دائرة العالقات العامة

إعالن عن قطع التيار الكهربائي
تعلن ش���ركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التي���ار الكهربائي من الثامنة صباحًا 
وحتى الرابعة عصرًا يوم الجمعة الموافق 2018/3/23 عن كل من المناطق التالية من 

محافظة رام الله والبيرة:

جزء من المنطقة الصناعية رام الله ويشمل األميركية لألثاث 
والمناطق المجاورة، نعفش والمناطق المجاورة

الدفاع المدني والمناطق المجاورة، مخازن البلدية، شركة الكوكاكوال، 
شركة هونداي والمناطق المجاورة

قاعات السنابل والمناطق المجاورة، خزامى والمناطق المجاورة، 
صيانة هونداي والمناطق المجاورة

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

دائرة العالقات العامة

دولة فلسطين

وزارة االقتصاد الوطني

اإلدارة العامة للشركات

مراقب الشركات

إعالن للعموم
يعلن الس���يد/ مراقب الشركات بغزة أنه تقدم الس���يد/ سعد محمود البرعصي 
ويمثله المحامي/ أيمن أبو عيشة لتسمية سمة تجارية باسم )البرعصي اكسبرس 
للصراف���ة والحواالت المالية(، لذا من لديه اعتراض عليه أن يتقدم لإلدارة العامة 

للشركات باعتراض مسبب خالل أسبوع من بداية نشر هذا اإلعالن.
في مكتب مراقب الشركات بغزة � النصر � أبراج المقوسي.

تحريرًا في 2018/3/19م

المستشار/ يعقوب الغندور

مراقب الشركات

الرئيس يمنح باسمة سامحنا
لقب األم المثالية للعام 2018

رام الل���ه - وفا: منح رئيس دولة فلس���طين محم���ود عباس، أمس، 
الس���يدة باسمة سامحنا، من مدينة نابلس، لقب األم المثالية للعام 

.2018
ومنح الرئيس السيدة سامحنا لقب األم المثالية، تقديرًا لما بذلته 
من جه���ود وتضحيات كبيرة في خدمة عائلته���ا وأبنائها األربعة، 
وتحديها للمصاعب البالغة والمعاناة الكبيرة في تربيتهم، وتوفير 

الحياة الكريمة لهم، على مدى 50 عامًا متواصلة.
وتبنى الرئيس، حالة الس���يدة س���امحنا، التي عرضت مأس���اتها 

اإلنس���انية من خ���ال تقرير للصحافي���ة ريما العملة ت���م بثه عبر 
الشاش���ة الرس���مية، واعتبرها األّم المثالية وقرر مساعدة عائلتها 
من خال تخصيص راتب ش���هري منتظم، وأصدر توجيهاته لكافة 
جهات االختصاص بتوفير كامل الرعاية لألم، التي تقوم على رعاية 
أبنائها األربعة، وهم من ذوي االحتياجات الخاصة، رغم كبر س���نها 

ووضعها الصحي الصعب.
م محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب، مساعدة مالية للمواطنة 

ّ
وسل

سامحنا، وأوعز للجهات المعنية بتقديم كل ما يلزم للعائلة.

"األوقاف" تعلن أسماء حجاج غزة 
المقبولين للحج هذا العام

رام الله - "األيام": أعلن وزير األوقاف والش���ؤون الدينية، يوسف 
إدعي���س، أمس، أس���ماء حجاج المحافظ���ات الجنوبي���ة )قطاع غزة( 
المقبولي���ن، والمعتمدين للح���ج هذا الع���ام 1439ه/2018م، والبالغ 
عددهم )2431( حاجًا وحاجة، وذلك وفقًا للكش���ف المتسلسل ضمن 

القرعة العامة، التي تم إجراؤها عام 2013م.
وأوض���ح إدعيس، ف���ي بيان صحافي، أمس، أن األس���ماء تش���مل 
المواطني���ن المقبولين والمعتمدين في موس���م الح���ج لهذا العام 
1439ه�/2018م من منطقة جباليا والمحافظة الوس���طى، بعد القرعة 
العلني���ة التي تم إجراؤها بتاريخ 7 آذار 2018م، في قاعة حيدر عبد 

الشافي بمحافظة غزة.
وأض���اف: عدد المقبولين في القرعة لهذا العام من منطقة جباليا 
بل���غ )276( حاجًا وحاج���ة، وعدد المقبولين من المحافظة الوس���طى 
)236( حاج���ًا وحاجة"، مش���يرًا إلى أن حصة قطاع غ���زة لهذا العام 
)2508(، ت���م إدراج )2431( منه���م ضمن الكش���وفات، وما تبقى من 

أع���داد والبالغ���ة )77( حاج���ًا وحاجة س���تكون لمعالج���ة المحارم، 
والمرضى، والمحتاجين لمرافقين.

ودعا المواطنين المعتمدة أسماؤهم والمدرجة ضمن الكشوفات 
لهذا العام، عدا مواطني جباليا والمحافظة الوسطى كونهم سددوا 
الدفعة األولى من رسوم الحج أثناء التسجيل في هذا العام، التوجه 
إلى أحد فروع البنك اإلس���امي الفلس���طيني؛ إليداع الدفعة األولى 
من رس���وم الحج والبالغة )1000( دينار أردني، ابتداًء من يوم األحد 

المقبل وحتى يوم اإلثنين الموافق 2 / 4 /2018م.
ولف���ت إلى ضرورة تس���ليم إيص���ال الدفع وجواز الس���فر إلحدى 
شركات الحج والعمرة المؤهلة والمرخصة للعمل لهذا العام 1439ه� 

التي يرغب الحاج بالسفر من خالها.
ونّبه إدعيس الحجاج إلى عدم دفع أي مبالغ ألي شركة أو أشخاص، 
مؤكدًا أن كل من ال يقوم بتس���ديد الدفعة األولى في الوقت المحدد 

يفقد حقه في الحج.

"القدس المفتوحة" و"فيالدلفيا" 
عان اتفاقيـة تعاون

ّ
األردنية توق

عت جامعت���ا القدس المفتوحة، وفيادلفيا 
ّ
رام الله - "األيام": وق

األردنية، أمس، اتفاقية تعاون مش���ترك لتنس���يق البرامج وتبادل 
الخب���رات والمعرفة الازم���ة لفتح تخصصات وبرام���ج جديدة على 

مستوى البكالوريوس والدراسات العليا بعّمان.
ع االتفاقية عن القدس المفتوحة رئيس���ها يونس عمرو، وعن 

ّ
ووق

فيادلفيا رئيسها معتز الشيخ سالم.
وته���دف االتفاقية إلى إقامة عاقات من أجل تطوير التعاون 
ف���ي المج���االت األكاديمية والبحثي���ة والثقافية على أس���اس 
المنفعة المتبادلة، وسيتبادل الطرفان بموجب االتفاقية أعضاء 
الهيئة التدريس���ية والطلبة، ويوجه الطرف���ان وفق االتفاقية، 
وعبر الكليات المتناظرة أو الهيئات واللجان التحضيرية دعوات 
للباحثي���ن من أعضاء الهيئة التدريس���ية والطلبة للمش���اركة 
ف���ي المؤتمرات والحلق���ات الدراس���ية التي تعق���د، باإلضافة 

إلى تش���جيع الكليات لإلف���ادة من أعضاء الهيئة التدريس���ية 
كممتحنين خارجيين.

وأش���ار عمرو إلى التقدم الملموس ال���ذي حققته جامعة القدس 
المفتوحة بعد أن قطعت ش���وطًا ال يس���تهان به في مجال التعليم 
الجامعي، وأثبت خريجوها كفاءة عالية في سوق العمل، وانتهاجها 
نظام التعليم المدمج الذي يجمع ما بين التعليم المفتوح والتعليم 

اإللكتروني.
من جانبه، أكد س���الم أهمية ه���ذه االتفاقية التي تس���هم في 
االرتقاء بمجال البحث العلمي وتطوير العملية التعليمية لرفع جودة 
التعليم في كلتا الجامعتين، مش���يدًا بالمكان���ة التي وصلت إليها 
جامعة القدس المفتوحة بين نظيراتها من الجامعات الفلسطينية، 
وقد حققت نقلة نوعية في التعليم بالمجتمع الفلس���طيني وباتت 

مقصدًا لعدد كبير من الطلبة.

محافظ جنين يعلن تشكيل لجنة لمتابعة 
مطالب أصحاب السكنات الجامعية

كتب محمد باص:

أعلن محافظ جنين، اللواء إبراهيم رمضان، أمس، تشكيل لجنة 
لمتابعة مطالب أصحاب الس���كنات في منطق���ة الجامعة العربية 
األميركية، وذلك خال اجتماع موسع عقد في مقر إدارة الجامعة.

وتضمنت مطالب أصحاب الس����كنات، فتح بوابة من الجهة الشرقية 
باتجاه مجمع س����كنات الطلبة لتس����هيل وصولهم إلى حرم الجامعة، 
وتوفير األمن الداخلي للس����كنات، وتحديد آلية الدخول والخروج إليها 
ومنها، وتوفير خدمات البنية التحتية، وضرورة حصول الطالب الساكن 
على براءة الذمة عند االنتقال إلى سكن جديد، وقضايا داخلية أخرى.

لة في عضويتها، ممثلين عن المحافظة، 
ّ
وتضم اللجنة المش���ك

واألجه���زة األمنية، والحك���م المحل���ي، وإدارة الجامعة، ومجلس 
الطلب���ة، وتنظي���م إقليم حركة "فت���ح"، واألمن الخ���اص، وحركة 

الشبيبة الطابية.
وش���ارك في االجتماع، نائب قائد منطقة جنين، العقيد جمال أبو 
الع���ز، ومدير الش���رطة، العقيد حقوقي مهند ص���وان، ومدير األمن 
الوقائي، العقيد مهند أبو علي، ومدير االس���تخبارات العس���كرية، 
المقدم حس���ني مبارك، ونائب مدي���ر المخابرات العام���ة، المقدم 
جمال الطيراوي، ومدير عام الحكم المحلي، وليد إستيتي، وأصحاب 
السكنات الجامعية، ومدراء العاقات العامة واإلعام في المحافظة، 
سناء بدوي، واألمن الوقائي، العقيد سلطان زيود، والشرطة، المقدم 

أوس عطياني، وفؤاد زكارنة، وبراء زقزوق، من طاقم المحافظة.
وكان المحافظ، عقد جلس���ة خاصة مع رئيس الجامعة، الدكتور 
عل���ي زيدان أبو زهري خصص لوضع تص���ور من أجل الحفاظ على 

الوضع العام المحيط حول الجامعة.
وأكد رمضان، أن هذه اللجنة س���تبدأ بمباشرة عملها بوضع آلية 
عمل لإلشراف على تحقيق مطالب أصحاب السكنات من أجل الحفاظ 
على الصرح األكاديمي العلمي، وتوفير أفضل اس���تثمار ش���هدته 
محافظة جنين منذ قيام الس���لطة الوطني���ة، وبلورة صيغة جديدة 

لوضع السكنات، وتنظيم عملها وفق النظام العام والقانون.
لة س���تعقد لقاءات دورية لمتابعة 

ّ
ونّوه إلى أن اللجنة المش���ك

كاف���ة التفاصيل ح���ول تنظيم وضع الس���كنات وتحقيق مطالب 

أصحابه���ا من خال التواصل مع الجهات ذات العاقة، وتذليل أي 
معيقات قد تواجه عملها.

وش���دد رمضان، عل���ى أهمية توحيد الجه���ود وتعزيز التعاون 
المشترك بمسؤولية عالية في متابعة وحل القضايا المكلفة بها، 

وحل كافة اإلشكاليات داخل إطار اللجنة.
وطال���ب المحاف���ظ، الجه���ات المختصة بضرورة إع���داد قوائم 
بمطالب أصحاب الس���كنات الجامعية وواقعها خال فترة قصيرة 

لتكون جاهزة على مكتبه للمتابعة.
بدوره، قال إس���تيتي: إن منطقة السكنات في الجامعة العربية 
األميركية، تقع في نطاق صاحيات مجلس قروي تلفيت لمتابعة 

خدمات البنية التحتية فيها.
وأضاف: إنه كان ال بد من أن يتم التنس���يق مع المجلس القروي 
من أجل تنظيم البن���اء بما يتوافق مع األصول والقوانين المتبعة 

ضمن المخطط الهيكلي.
أما صوان، فأكد أن هناك تنس���يقًا وتواصًا مع مركزي ش���رطة 
الزبابدة وجلقموس فيما يتعلق بحفظ األمن خارج الحرم الجامعي.
وتابع: "عند الحاجة ألي تدخ���ل نحن جاهزون كي ينعم طلبتنا 
وأهلنا باألمن واألمان"، مضيفًا: إنه في حال شروع اللجنة المشكلة 
بقرار من المحافظ بعملها، فإن التنس���يق س���يكون بشكل أفضل 

وبمشاركة جميع األطراف.
من جانب���ه، قال أبو علي: إن المؤسس���ة األمنية تعم���ل بجهد أمني 
مشترك من أجل توفير األمن للطلبة في منطقة السكنات، وإن المصلحة 

تقتضي تعاونًا تامًا من قبل أصحاب السكنات والمشرفين والطلبة.
وأض���اف أبو علي: "إنن���ا قادرون على الوصول إل���ى وضع أمني أفضل 
وخلق جو جديد يتناسب مع التطور المستمر للجامعة ومنطقتها التي 
أصبحت مدينة جامعية يجب أن تحظى بتخطيط إستراتيجي حقيقي".
ب���دوره، أكد العقيد أب���و العز، جاهزية قي���ادة المنطقة وقوات 
لة في إطار 

ّ
األم���ن الوطني للتعاون مع المحافظة واللجنة المش���ك

الحفاظ على المصلحة العامة.
وأعل���ن مجل���س الطلبة، دعم���ه وتعاونه مع صن���دوق الطوارئ 
المس���تدام والذي أعلن المحافظ رمضان تش���كيله، مؤخرًا، والقي 

ترحيبًا من قبل أصحاب السكنات للتعاون.

ع اتفاقية مع "اليونيسيف" 
ّ

جامعة بيرزيت توق
لتطوير لبنات التعلم للمرحلة األساسية

عت جامع����ة بيرزيت 
ّ
رام الل����ه - "األي����ام": وق

اتفاقي����ة جدي����دة مع مؤسس����ة اليونيس����يف 
لتطوي����ر وتنفي����ذ المرحلة الثانية من مش����روع 
تعزيز المهارات الحياتية والمواطنة لدى طاب 
المرحل����ة األساس����ية )الصف����وف 1-4( من خال 

تطوير وتنفيذ لبنات التعلم.
ويت����م تنفيذ هذا المش����روع من قب����ل مركز 
التعلي����م المس����تمر في الجامعة بالش����راكة مع 

وزارة التربية والتعليم العالي.
وعقد مركز التعليم المس����تمر ورش����ة العمل 
األولى ضمن هذه المرحلة من المشروع وحضرها 
مدير عام اإلش����راف والتأهيل التربوي في وزارة 
التربية والتعليم د. ش����هناز الفار، ومدير وحدة 
اإلب����داع في التعل����م بمركز التعليم المس����تمر 

د. أس����امة الميمي، وفريق من مش����رفي المرحلة 
وفريق من مختصي التعلم.

وته����دف الورش����ة، بحس����ب بيان ص����در عن 
الجامعة، أمس، إلى اس����تعراض خطة المش����روع 
التي س����يتم م����ن خالها تطوير لبن����ات التعلم 
للصفين الثاني والرابع وتطبيق تلك اللبنات في 

100 مدرسة في مختلف المحافظات.
وأعرب����ت د. الف����ار ع����ن دع����م وزارة التربي����ة 
والتعليم لهذا المشروع واعتزازها بالشراكة مع 

الجامعة. 
وأضاف����ت: إن النهج التكامل����ي والمتجدد في 
تطوير وتطبيق لبنات التعلم سيساهم في جسر 
الفجوة بين التعليم العام والتعليم العالي، وإن 
نج����اح هذه التجرب����ة خال المرحل����ة األولى من 

المشروع أضاف مزيدًا من األفق لتعميمها، ليس 
فقط في فلسطين إنما في الوطن العربي أيضًا.

وخال الورش����ة اس����تعرض د. الميمي نتائج 
البح����ث الذي ت����م إنجازه ف����ي المرحل����ة األولى 
من المش����روع حول أث����ر تطبيق لبن����ات التعلم 
في عمليت����ي التعليم والتعلم، مش����يرًا إلى أن 
نتائج البحث أش����ارت إل����ى التط����ور الكبير في 
داءا المعلمي����ن، حيث كان هن����اك رضا كبير من 
المعلمين عن كيفي����ة تصميم اللبنات والمحاور 
الت����ي قام����ت بتغطيتها م����ن حي����ث المعارف 
والمه����ارات، باإلضافة إلى ذلك بين����ت النتائج 
التغير اإليجابي في المهارات الحياتية وبشكل 
متفاوت لكل مهارة بين الط����اب الذين أجريت 

عليهم عينة البحث.

اللجنة الفلسطينية العراقية المشتركة 
تعقد االجتماع التحضيري األول

رام الله - وف���ا: عقد االجتم���اع التحضيري 
األول للجنة الفلسطينية–العراقية المشتركة، 
في رام الله، أمس، بحض���ور عدد من الوزارات 

والهيئات الفلسطينية.
وأك���د وكي���ل وزارة الخارجي���ة والمغتربين 
تيس���ير جرادات عم���ق العاقة الت���ي تربط 

العراق وفلسطين على المستويات كافة.
من جهته، أش���ار سفير دولة فلسطين لدى 
جمهورية العراق، أحمد عقل، إلى االستعداد 
التام لدى الجانب العراقي للتعاون مع الوزارات 

والهيئات الفلس���طينية والقطاع الخاص، في 
مختلف مج���االت التع���اون والتدريب وتبادل 
الخب���رات، باإلضافة إلى تقديم التس���هيات 
الفلسطينيين  للمس���تثمرين  االس���تثمارية 

كافة في مختلف الجوانب.
وناق���ش الحضور أوجه التع���اون كافة بين 
الفلس���طينية  والقطاعات  ال���وزارات  مختلف 
ونظيرته���ا العراقي���ة، وتم تس���ليم عدد من 
مس���ودات مذك���رات التفاه���م لعرضها على 
الجان���ب العراقي ودراس���تها، م���ن أجل البدء 

بالتحضي���ر لعقد أعم���ال اللجن���ة الفنية في 
العاصمة العراقية.

وتأتي ه���ذه اللجنة تتويج���ًا للزيارة التي 
قام به���ا المالكي إلى الجمهوري���ة العراقية، 
ف���ي ش���هر آب 2017، والتي ش���ملت لقاءات 
على المستويات السياسية كافة في العراق، 
تضمنت لق���اء الرئيس العراق���ي، والبرلمان، 
ورئاس���ة الوزراء، حيث أثمرت هذه الزيارة عن 
توقيع اتفاقية إلنش���اء اللجنة الفلسطينية– 

العراقية المشتركة.

 افتتاح بئر في عزبة بيت حانون
ع اتفاقية لحفر أخرى

ّ
وبلدية جباليا توق

كتب خليل الشيخ:

افتتحت بلدية بيت حانون وجمعية مكة المكرمة 
الخيرية بئر مياه في عزبة بيت حانون، أمس.

وتبلغ ق���درة البئر الجديدة، التي س���تلبي 
حاجة سكان المنطقة من مياه الشرب، نحو 50 

كوبًا في الساعة.
ويعاني المواطن���ون المقيمون في منطقة 
عزبة بيت حانون وأبراج الندى والعودة شمال 

قطاع غزة من أزمة خانقة في مياه الشرب. 
وقال ح����ازم الس����راج، نائ����ب رئي����س جمعية 
مك����ة، في كلمة له خال حف����ل االفتتاح، أمس: إن 
الجمعي����ة قامت باإلش����راف على تنفيذ مش����روع 
إنش����اء بئر مي����اه بدعم كريم م����ن فاعلة خير في 
جنين، جاء تحت عنوان "هدية جنين ألهالي غزة".

وبلغت قيمة تمويل المشروع نحو 30 ألف دوالر، 
ويقّدم خدمات مياه الش���رب لنح���و 40 ألف مواطن 

في مناطق عزبة بيت حانون، وأبراج الندى والعودة.
وق���ال رئيس البلدية د. محمد الكفارنة، في 
كلمته خال الحفل: إن المش���روع جاء لخدمة 
مواطني منطقة "الع���ودة" الذين يعانون منذ 

سنوات من أزمة مياه الشرب.
وأوض���ح أن البلدي���ة، التي غط���ت جزءًا من 
تمويل المش���روع، تواصل تنفيذ مشاريع في 

مجال المياه لسكان بلدة بيت حانون.
وألقى رئيس لجنة الحي عمر س���عدة كلمة، 
ثّم���ن فيها دور الجه���ة الداعمة والبلدية في 

إنهاء أزمة مياه الشرب في منطقة "العودة".
ع���ت بلدية جباليا والجمعية 

ّ
من جانبها، وق

الوطني���ة للتطوير والتنمية "نم���اء" اتفاقية 
تعاون إلنش���اء بئر مياه جدي���دة في منطقة 
"النزلة" والقيام بأعمال صيانة لمجموعة أخرى 

من أبار المياه، أمس. 
وقال منير البرش، رئيس جمعية "نماء": إن 

مشروع حفر بئر المياه وصيانة اآلبار سيخفف 
م���ن أزمة المي���اه التي يعاني منه���ا مواطنو 

مناطق نفوذ بلدية جباليا.
يذكر أن ظروف الحصار وقطع الكهرباء لفترات 
طويلة وعدم صاحية مياه قطاع غزة للش����رب في 

الكثير من المناطق، تسببت بهذه األزمة.
وأش����ار "الب����رش" إل����ى أن المش����روع ج����اء تلبية 
الحتياجات بلدية جباليا، وبتمويل من دولة الكويت.
من جانبه، قال عصام جودة، رئيس البلدية: 
إنه س���يتم إنش���اء البئر في منطقة "الهوابر" 
ش���مال بلدة جباليا وستساهم هذه البئر في 
تقديم خدمات مياه الش���رب لنحو عشرة آالف 

مواطن.
وأك���د أن البلدية تحاول بكل جهدها تزويد 
المن���ازل بمياه الش���رب رغم قل���ة اإلمكانيات 
المتاحة وقطع الكهرباء واألوضاع المالية التي 

عاني منها البلديات.
ُ
ت

أبو عمرو يطلع السفير الهولندي 
لحقوق اإلنسان على التطورات

رام الل���ه - "وفا": أطلع نائب رئيس الوزراء في حكوم���ة الوفاق الوطني زياد أبو عمرو، 
الس���فير الهولندي لحقوق اإلنس���ان كيز فان بار، والوفد المرافق له، على آخر التطورات 

على الساحة الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية.
وثمن أبو عمرو خال اللق���اء، الذي عقد بمكتبه في رام الله، الدور الهولندي في دعم 
القضية الفلس���طينية في العديد من المجاالت، مشددًا على أهمية استمرار التعاون، 

والدعم للقضية الفلسطينية.

المفتي العام يحذر من تداول 
نسخة من القرآن الكريم

رام الله - "األي���ام": حذر المفتي العام للقدس والديار الفلس���طينية، رئيس مجلس 
اإلفتاء األعلى محمد حس���ين، من تداول نس���خة من القرآن الكريم، لوجود خطأ مطبعي 

فيها.
وأوضح حسين، في بيان صحافي أمس، "أن الخطأ المطبعي ورد في صفحة رقم "183"، 
في اآلية رقم "50" من سورة األنفال، حيث كتبت كلمة "ترى" في قوله تعالى: "ولو ترى 

إذا يتوفى الذين كفروا..." "ثرى" والصحيح أنها "ترى".
وأشار إلى أن هذه النسخة صادرة عن مطبعة شركة القدس، بتصريح رقم "9" الصادر 
في 2008/1/14م، بإذن من مجمع األزهر للبحوث اإلسامية، في جمهورية مصر العربية.
وناش���د المفتي المكتبات والمطابع واألش���خاص الذين يملك���ون مصاحف من هذه 
الطبعة بضرورة تس���ليمها لدار اإلفتاء، إلجراء الازم بش���أنها حس���ب األصول، منوها 
إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، خاصة عند اس���تخدام طريقة التصوير 
السريع لبعض الطبعات، حيث من الماحظ زيادة األخطاء في طباعة وتصوير المصاحف.

"االقتصاد" و"الصحة" تقّرران منع 
تداول لعبة "ساليم" في األسواق

رام الل���ه - "األي���ام": ق���ّررت اإلدارة العامة لحماية المس���تهلك ف���ي وزارة االقتصاد 
الوطني، واإلدارة العامة للصحة العامة في وزارة الصحة، أمس، منع تداول لعبة "سايم" 
في الس���وق المحلية، إضافة إلى التحفظ عليها وإتافها ومنع إدخالها إال بعد فحصها 

مخبريًا والتأكد من خلوها من المواد المضرة.
ج���اء هذا الق���رار بعد اجتماع عقد بمق���ر وزارة الصحة في رام الله، لمناقش���ة نتائج 
الفحوص���ات المخبري���ة التي تمت على ه���ذه اللعبة، حيث تبين وج���ود مواد كيماوية 
بتراكيز غير معروفة، إضافة إلى تقرير من مؤسس���ة المواصفات والمقاييس يؤكد أن 
بطاقة البيان الموجودة على هذه اللعبة مضللة وقد تؤدي إلى قيام الطفل بتناول هذه 

المادة كطعام، ما قد يتسبب باختناق الطفل بهذه المادة.
من جهته، أكد مدير عام حماية المس���تهلك إبراهيم القاضي أنه تم إصدار تعميم 
لكاف���ة مديري���ات وزارة االقتص���اد الوطني ف���ي المحافظات من أجل إت���اف الكميات 

المتحفظ عليها أو إرجاعها إلى مصدرها.
يذك���ر أن العدي���د من الدول منعت تداول هذه اللعبة بس���بب وج���ود مواد كيماوية 

تشكل خطرًا على األطفال، وتتسبب بظهور طفح جلدي.

لجنة االنتخابات تعلن انتهاء 
حملة التسجيل في المدارس

رام الله - "األي���ام": أنهت لجنة االنتخابات المركزية حملة تحديث س���جل الناخبين 
السنوية في مدارس الضفة والقطاع، والتي انطلقت صباح يوم االحد الماضي.

وس���جلت اللجنة خال الحملة الميدانية في المدارس حوالي 68 الف مواطن ومواطنة 
خ���ال االيام القليل���ة الماضية، وهي بذلك تكون قد نجحت ف���ي الوصول الى 98% من 
طلبة الثانوية العامة الذين بلغوا الس���ن القانونية للتسجيل، والذين سيتم اضافتهم 
الى س���جل الناخبين الذي يحتوي حوالي 2.1 مليون مواطن ومواطنة مدرجين في سجل 

الناخبين من قبل.

وستبدأ اللجنة خال االيام القادمة بعملية إدارة ومعالجة بيانات سجل الناخبين، بحيث 
يتم اضافة المسجلين الجدد وش����طب الوفيات منه، والتي يتوقع أن تنتهي مع منتصف 

شهر نيسان المقبل، وذلك في مركز إدخال البيانات التابع للجنة في مدينة البيرة.

من جهة أخرى، أكدت اللجنة أن عملية التسجيل االلكتروني للناخبين متاحة وبشكل 
مستمر عبر موقعها االلكتروني، حيث يمكن ألي مواطن او مواطنة، سواء كان يقيم في 
الداخل او في الخارج، وبلغ 17 عامًا فأكثر ويحمل هوية فلسطينية ولم يسجل من قبل، 

أن يسجل نفسه الكترونيا في أي وقت يشاء.
يذكر أن تس���جيل الناخبين هي عملية مس���تمرة، تقوم بها اللجنة إلضافة من بلغوا 
السن القانونية للتسجيل، لإلبقاء على سجل الناخبين محدثا ودقيقا وصالحًا لخدمة أي 

عملية انتخابية يتم الدعوة إليها. 

رام الله: بدء التحضير لتنظيم 
مخيم ياسر عرفات الصيفي

رام الله - "األيام": عقدت مؤسس���ة ياس���ر عرفات، أمس، في مقرها برام الله، اجتماعًا مع 
ش���ركائها المحليين لمناقشة االس���تعدادات لتنظيم مخيم ياس���ر عرفات الصيفي لهذا 

العام.
وحضر االجتماع مدير عام المؤسس���ة د. أحمد صبح، ومديرة البرامج في المؤسسة تامي 
رفيدي،  وممثلون عن عدد من المؤسس���ات الش���ريكة للمؤسسة في تنظيم المخيم، وهي 
المرك���ز الثقافي لتنمي���ة الطفل- طولكرم، والجمعية الفلس���طينية لثقافة وفنون الطفل- 
الخلي���ل، ومرك���ز يافا الثقافي- مخي���م باطة، ومركز الج���ئ- مخيم عايدة، ون���ادي الطفل 

الفلسطيني- كفر نعمة.
وأكد د. صبح أن المؤسس���ة تعنى بتعزيز الهوية والمعرفة الوطنية للشباب الفلسطيني 

لما في ذلك من أهمية في دعم وتعزيز نضالنا نحو الحرية واالستقال.
ووضع صبح المشاركين بصورة االستعدادات للجولة النهائية لمسابقة المعرفة الوطنية 
التي تنظمها المؤسس���ة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتي ستجري في 7 نيسان 

المقبل على مسرح الهال األحمر الفلسطيني.
كما ناقش االجتماع عدد من األف���كار والمقترحات الرامية لتطوير عمل المخيم وتحقيق 
أهداف���ه في تعزيز وتنمية الثقاف���ة والهوية الوطنية لألطفال الفلس���طينيين، بناء على 

مراجعة وتقييم لعمل المخيم خال العامين الماضيين.

ندوة سياســية في طوباس لمناسبة يومي األرض والكرامة
جنين - محمد باص: نظمت هيئة التوجيه 
السياسي والوطني، ووزارة اإلعام في محافظة 
طوب���اس واألغ���وار الش���مالية، أم���س، ندوة 
سياسية لمناسبة الذكرى السنوية الخمسين 
ليوم  واألربعين  والثاني���ة  الكرام���ة،  لمعركة 

األرض الخالد، بعنوان "أرضنا.. كرامتنا".
وتح���دث في هذه الن���دوة، التي نظمت في 
مقر المحافظة، القائم بأعمال المحافظ، أحمد 
األسعد، والمفوض السياسي والوطني، الناطق 
الرسمي باسم المؤسسة األمنية، اللواء عدنان 
الضمي���ري، والقائم بأعم���ال وزارة اإلعام، د. 
فاي���ز أب���و عيطة، ورئي���س القائم���ة العربية 

المشتركة في "الكنيست، أيمن عودة.
وش���ارك في الن���دوة، ممثلون ع���ن فصائل 
العم���ل الوطن���ي، وق���ادة األجه���زة األمنية، 
ورؤس���اء البلديات والمجالس القروية، ولجنة 
خدمات مخيم الفارع���ة، ومدير وطلبة جامعة 
الق���دس المفتوح���ة، وطالبات بن���ات طوباس 

الثانوية.
وجّدد الضميري إدانة محاولة اغتيال رئيس 
ال���وزراء رام���ي الحمد الله، ومدي���ر المخابرات 
العامة اللواء ماجد فرج، وقال: "هذا األس���لوب 
في التعامل مع االختاف السياسي، غريب عن 
تقاليد الشعب الفلس���طيني، وال يعتقد أحد 
أن الحركة الوطنية الفلس���طينية بكل ثباتها 

الوطني، يمكن أن تصل إلى هذا االنحطاط".
ب���دوره، ق���ال ع���ودة: "نحن أم���ام مرحلة 
خطيرة، تتطلب من الجمي���ع رص الصفوف 
والوح���دة، ليك���ون التناق���ض الرئي���س مع 

االحتال اإلسرائيلي".
وأكد صمود أبناء ش���عبنا ف���ي أراضي ال�48، 
أمام ممارس���ات االحت���ال العنصري���ة، التي 
ته���دف إلى اقتاعهم م���ن أرضهم، وقال: إن 
الشعب الفلسطيني ثابت ال يتغير، وسنحافظ 
عل���ى انتمائنا الوطني الفلس���طيني، رغم كل 

محاوالت تشويه هذا االنتماء الوطني".
وقال أبو عيطة: "رغم كل سياسات التهويد 
 

َ
ما زالت الشواهد على أن هذه األرض لم تتخل
ع���ن مامحها وأصالته���ا العربية، وس���تبقى 
كذل���ك حتى يرف���رف علم فلس���طين في كل 

ربوعها".


