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إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/5670

يعلــن إلطــالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة عبد اهللا أحمد مصطفى ربايعة بصفته وكيال بموجب 
الوكالة الدورية رقم 10094/2017/435 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2017/10/9 والدورية رقم 

436/2018/48 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/1/2 
وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقــم 5670/ج/2018 علــى القطعة رقم 2 من حــوض رقم 6 وقطعة 

(245)+(244)+(219) من حوض رقم 2 من أراضي سيلة الحارثية. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : عبد اهللا أحمد مصطفى ربايعة. 

 اسم الموكل « المالك:  (زكية + ليلى/ بنات سليمان فارس الشواهنة). 
عدد الحصص المباعة: حسب الدوريات. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/5713

يعلن إلطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة محمد يوســف أحمد علي بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدوريــة رقــم 7344/2018/439 الصادرة عن عــدل جنين بتاريــخ 2018/7/19 والمعطوفة على 
الخاصة رقم 439/2018/6819 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/7/8 والمعطوفة على العامة 
رقم سجل 1846 صفحة 2018/15 الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في عمان بتاريخ 2018/1/7

وذلــك لتقديــم معاملــة بيع رقم 5713/ج/2018 علــى القطعة رقم 135 من حــوض رقم 43 من 
أراضي قباطية. 

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 
النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون

اسم الوكيل : محمد يوسف أحمد علي.
 اسم الموكل « المالك:  محمد شحادة عبد اهللا النزال. 

عدد الحصص المباعة :حسب الدورية.

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/5710

يعلن إلطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة محمد نعمان محمد جرادات بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 7605/2018/440الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/7/25 والمعطوفة على الخاصة 

رقم 1097/2018/437 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/1/30 
وذلــك لتقديم معاملة بيع رقــم 5710/ج/2018 على القطعة رقم 75 من حوض رقم 20067 من 

أراضي جنين. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : محمد نعمان محمد جرادات. 

 اسم الموكل « المالك:  عادل عبد الفتاح فهد ارشيد، محمد عبد الفتاح فهد ارشيد / بصفتهم الشركاء 
الوحيدين والمفوضين بالتوقيع عن شركة محمد وعادل ارشيد لتجارة العقار) 

عدد الحصص المباعة:كامل الحصص. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/5746

يعلــن إلطــالع العموم أنه تقدم لهذه الدائــرة عالء جمال غالب زايد بصفتــه وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 7571/2018/440 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/7/24 

وذلــك لتقديم معاملة بيع رقــم 5746/ج/2018 على القطعة رقم 1 من حوض رقم 3 من أراضي 
مزرعة تنين . 

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 
النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون

اسم الوكيل : عالء جمال غالب زايد. 
 اسم الموكل « المالك:  إيهاب محمد أمين قاسم، عبد الرحمن سليمان محمد أبو الرب. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/5744

يعلن إلطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة بسام سليم عطا عبد اهللا بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم ســجل 1918 صفحة 2018/19 الصادرة عن ســفارة دولة فلســطين في عمان بتاريخ 

2018/7/12
وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقم 5744/ج/2018 علــى القطعة رقم (8)+(9) من حوض رقم 4  من 

أراضي سيلة الظهر. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : بسام سليم عطا عبد اهللا. 

 اسم الموكل « المالك:  جهاد محمود سليمان أبو دياك.
عدد الحصص المباعة: حسب الدورية.

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/5729

يعلن إلطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة  فداء غازي عبد الرحمن أبو الرب بصفته وكيال بموجب 
الوكالة الخاصة رقم 5788/2018/439 الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ  2018/6/6.

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 5729/ج/2018 على القطعة رقم 14 من حوض رقم 6 من أراضي  
قباطية. 

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 
النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون

اسم الوكيل : فداء غازي عبد الرحمن أبو الرب.
 اسم الموكل « المالك:  بثينة محمد أحمد العلي الحسين.

عدد الحصص المباعة : كامل الحصص. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/5727

يعلن إلطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة فايز رافع حافظ رحال بصفته وكيال بموجب الوكالة الدورية 
رقم  سجل 1916 صفحة 2018/50 الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في عمان بتاريخ  2018/7/10.

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 5727/ج/2018 على القطعة رقم 12 من حوض رقم 6 من أراضي  
قباطية . 

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 
النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون

اسم الوكيل : فايز رافع حافظ رحال.
 اسم الموكل « المالك:  رسمية أحمد صالح أبو الرب . 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/5749

يعلن إلطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة جمال مصطفى إســماعيل ملحم بصفته وكيال بموجب 
الوكالة الدورية رقم ســجل 1915 صفحة 2018/16 الصادرة عن ســفارة دولة فلسطين في عمان 

بتاريخ 2018/7/9 
وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 5749/ج/2018 على القطعة رقم 16 من حوض رقم 1 وقطعة 63 

حوض 7 من أراضي كفر راعي . 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : جمال مصطفى إسماعيل ملحم. 

 اسم الموكل « المالك:  ( سندس + ياسين أبناء يوسف إسماعيل ملحم).

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/5722

يعلن إلطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة لؤي نمر يوسف عبده بصفته وكيال بموجب الوكالة الدورية 
رقم سجل 1859 صفحة 2018/29 الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في عمان بتاريخ 2018/2/8 
وذلــك لتقديــم معاملــة بيع رقــم 5722/ج/2018 على القطعــة رقم 10 من حــوض رقم 31 من 

أراضي جبع. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : لؤي نمر يوسف عبده. 

 اســم المــوكل « المالــك:  (محمد + محمود + ســميحة + وداد + ســعاد أبناء عبــد اللطيف عارف 
الخطيــب)، (وليــد + هيام + منــال أبناء كامل عــارف الخطيب)، جهاد خليل إبراهيــم منون، رامي 

سميح عبد اللطيف الخطيب). 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/5745

يعلن إلطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة بسام سليم عطا عبد اهللا بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم ســجل 1918 صفحة 2018/19 الصادرة عن ســفارة دولة فلســطين في عمان بتاريخ 

2018/7/12
وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 5745/ج/2018 على القطعة رقم 21 من حوض رقم 1 من أراضي 

الرامة . 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : بسام سليم عطا عبد اهللا. 

 اسم الموكل « المالك:  جهاد محمود سليمان أبو دياك.
عدد الحصص المباعة: حسب الدورية.
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السلطة القضائية

محكمة صلح حلحول 

تبليغ ورقة اخطار تنفيذي عن دائرة تنفيذ بيت لحم في 
القضية التنفيذية رقم 2018/2561 بواسطة النشر

الى المحكوم عليه نائل صادق عبد الحليم حلمان، بيت لحم – راس فطيس ومجهول مكان االقامة 
حالياً، أعلمك بأن المحكوم لها شركة ميت تو ايت بواسطة وكيلها المحامي روك روك تقدم بتاريخ 
2018/07/08 بطرح شيك بقيمة (10000) عشرة آالف شيقل مستحق األداء بتاريخ 2018/05/18 

مسحوب على البنك الوطني، وسجل تحت الرقم 2018/2561.
وعليه يتوجب عليك مراجعة دائرة التنفيذ أو من تنيبه لدفع المبلغ المحكوم به خالل أسبوعين من 
تاريخ تبلغك هذا االخطار، وبعكس ذلك ستقوم دائرة التنفيذ باتخاذ االجراء القانوني الالزم بحقك.

معتصم عمرو

مأمور تنفيذ محكمة بيت لحم

 تبليغ بالنشر   اخطار تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ محكمة 
صلح حلحول في القضية التنفيذية رقم 2017/1138

إلى المدعى عليه: يزن نمر محمد جوابرة، بيت أمر – الشارع الرئيسي.   
اســتنادا الى قرار ســعادة قاضي تنفيذ محكمة صلح حلحول الصادر بتاريخ 2018/7/8 في الدعوى 
التنفيذية رقم 2018/1138 والمقامة ضدك من قبل المحكوم له: حنا ادوارد جورج غريب من بيت 
جــاال، بواســطة وكيله المحامــي روك روك، وموضوعها تحصيل دين بقيمة (4500) شــيكل وذلك 

بموجب شيك عدد (1) حسب األصول والقانون
لذا تقرر اعالمك بضرورة حضورك ومراجعتك بالذات او ارسال وكيل عنك لدائرة تنفيذ حلحول خالل 
أســبوعين من تاريخ نشــر هذا االعالم وفقا ألحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلسطيني وإذا 
لم تبادروا بذلك سوف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ الجبري بحق حسب األصول والقانون

مأمور تنفيذ حلحول

سمير أبو علي

فقد هوية
الخليــل- جنين/ أعلن أنا إســالم كمــال إبراهيم هوارين من الظاهرية / الخليل و ســكان جنين عن 
فقدان هويتي الشخصية التي تحمل الرقم 404705808 أرجو ممن يجدها تسليمها إلى أقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر سلفا. 

فقد هوية
جنين / أعلن أنا نور الدين أحمد نعمة خازم من جنين عن فقدان هويتي الشخصية التي تحمل الرقم 

921866851 أرجو ممن يجدها تسليمها إلى أقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر سلفا. 

إعالن صادر عن مراقب الشركات
يعلن مراقب الشركات في وزارة االقتصاد الوطني بأن شركة العجاوي 
الحديثة لتجارة السيارات ونوعها العادية العامة والمسجلة لدينا تحت 
الرقم 562163428 قد تقدمت لدينا بطلب لتغيير الصفة القانونية 
من عادية عامة إلى مساهمة خصوصية محدودة  ومن لديه اعتراض 
مراجعة مراقب الشــركات في وزارة االقتصــاد الوطني خالل المدة 

القانونية المعمول بها.  

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

7/28 د
محكمة صلح جنين

تبليغ قرار حكم للمدعى عليه األول بالدعوى المدنية رقم 
2017/858 صلح جنين بالنشر 

إلــى المدعــى عليه / (حلمي محمد عبد القادر شــوربجي )  من زبوبــا /جنين ومجهول محل اإلقامة 
حاليا،نعلمــك بــأن محكمة صلح جنين قررت و بتاريــخ 2018/5/14م في الدعــوى الحقوقية رقم 
(2017/858 صلح جنين الحكم بإلزام المدعى عليه األول( حلمي محمد عبد القادر شوربجي) بأداء 
مبلــغ (45653 شــيكل) ورد مــا زاد عن ذلك وعمالً بأحكام المادة 186 و 188 و تضمينه الرســوم و 

مصاريف الدعوى بمقدار الحق المحكوم به ومائة دينار أتعاب محاماة . 
حكمــا حضوريــاً قابالً لالســتئناف صدر وتلي علناً باســم الشــعب العربي الفلســطيني وافهم في 

2018/5/14 م . 

رئيس قلم حقوق /محكمة صلح جنين 

مصطفى أبو بكر                         

   دولــة فلسطيــن7/28 د

قاضي القضاة 

المحاكم الشرعية 

محكمة جنين الشرعية الجنوبية/ قباطية  

 إعالن تبليغ حكم غيابي صادرة عن محكمة جنين الشرعية 
الجنوبية/ قباطية   في الدعوى أساس 2018/51

 إلى المدعى عليه:خالد أحمد حسن حجة من الناصرة عرب 1948 هوية رقم 057577656 وال يوجد 
له محل إقامة في مناطق الســلطة الوطنية الفلســطينية وآخر محل إقامة له في طولكرم بجانب 

مديرية التنمية االجتماعية فوق أشعة الصدر ومجهول محل اإلقامة فيها. 
أبلغــك أنني بتاريــخ 2018/7/24 م وبموجب إعالم الحكم الصادر عن هــذه المحكمة في الدعوى 
أســاس 2018/51 رقم 120/291/3 فقد حكمت عليك بمبلغ خمســمائة شيكالً شهرياً نفقة كفاية 
البنــك الصغير الفقير صــدام المذكور بتاريخ 2015/6/11م والمولــود لك من زوجتك ومدخولتك 
بصحيح العقد الشرعي المدعية / ختام واصف أمين زكارنة من قباطية وسكانها وذلك لسائر لوازمه 
الشرعية حسب حالك وأمثالك واستطاعتك و أمرتك بدفع ذلك للمدعية ختام المذكورة اعتباراً من 
تاريخ الطلب الواقع في 2018/2/11 لتنفقه على الصغير بالمعروف وأذنتها باالستدانة والرجوع عليك 
بما يتراكم منها وضمنتك الرسوم والمصاريف القانونية حكماً غيابياً قابالً لالعتراض واالستئناف 

فهم علناً حسب األصول تحريراً في 1439/11/11 هــــ وفق 2018/7/24 م.

قاضي محكمة جنين الشرعية الجنوبية/قباطية  

القاضي بشار محمد داود 

جامعة بيرزيت تحصد المركز 
«TechCamp» األول في مسابقة

رام اهللا- الحياة الجديدة- اســتطاع فريق من 
جامعــة بيرزيت من حصد المركــز األول في 
مسابقة TechCamp»»، التي نظمها مؤسسة 
شركاء في التنمية المستدامة PSD، بتمويل 
من القنصلية األميركية، بهدف تفعيل التعاون 
بين الجامعات الفلسطينية والقطاع الخاص، 
واســتهداف رواد األعمال الشباب ومشاريع الـ 

.Startups
ويتكون الفريق الفائز من الطلبة يزن يحيى، 
حمزة النبالي، شريف األسعد، ورمزي طنوس، 
بإشراف من أستاذ هندسة الكهرباء وهندسة 
الحاســوب د. واصل غانم، قدموا عمل عبارة 
عــن تصميم نظــام يعمــل على هواتــف الـ 

المســتودعات  عمليــات  إلدارة   Android«»
الضخمة، ليســتبدل الطرق التقليدية إلدارة 
  ««Excel Sheetsو ورق  مــن  المســتودعات 
بنظــام مؤتمــت، وطبق النظام على شــركة 

المشروبات الوطنية (كوكا كوال).
وقال د. غانم إن هذا اإلنجاز يعبر عن اهتمام 
الجامعة بتطوير وســائل التعليم والتعلم في 
تدريس المســاقات مثل التعلم من خالل حل 
 ،«Problem Based Learning«المشــكالت
وانشاء مختبر كعكش في الجامعة بالشراكة 
مع مشــروع  Method»» الممــول من االتحاد 
األوروبي، والذي يسهم في تمكين الطلبة من 

تطوير قدراتهم الريادية واالبداعية.

فريق جامعة بيرزيت الحائز على الجائزة.

«الخارجية والمغتربين» تطالب المجتمع
 الدولي بوقف ازدواجيته وتوفير الحماية لشعبنا

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- طالبــت 
وزارة الخارجيــة والمغتربين، امس، 
معاييــره  بوقــف  الدولــي  المجتمــع 
التمييزيــة المزدوجــة ودعته لتوفير 

الحماية لشعبنا فورا.
وأدانــت الــوزارة، فــي بيــان إقــدام 
قــوات االحتــالل علــى قتــل الطفل 
مجــدي رمــزي الســطري (12 عاما) 
أمــس (االول)، فــي إطــار جرائمهــا 
التــي ترتكبها ضد المشــاركين في 
مســيرات العودة الســلمية، بشــكل 
مقصود ومتعمد وعلى مرأى ومسمع 
مــن العالم، في محاولــة لبث الخوف 
والرعب في نفوس المشاركين، رغم 
أن الطفل لم يشكل أية حالة تهديد أو 

خطر على حياة جنود االحتالل.

أن  الواضــح  «مــن  انــه  وأضافــت 
التعليمــات التي يصدرها المســتوى 
القتلة  لجنوده  والعسكري  السياسي 
كانــت وما زالــت إطالق النــار بهدف 
القتل، والتركيز على األطفال والنساء 

تحديدا».
الطفــل  قتــل  «أن  الــوزارة  ورأت 
الســطري وغيره مــن األطفال يؤكد 
لهــم،  رادع  ال  االحتــالل  جنــود  أن 
وغيــر مكترثيــن بالقانــون الدولــي 
الموقعــة،  باالتفاقيــات  االلتــزام  أو 
بــل وأكثر من ذلك يســتبيحون الدم 
الفلسطيني ويطلقون النار ويقتلون 
الفلسطينيين كميدان تدريب ولعبة 
يلهــو بهــا جنــود االحتــالل، الذيــن 
يؤكدون يوما بعد يوم على سقوطهم 

األخالقــي وثقافتهم الفاشــية، هم 
ومن يعطيهم التعليمات من المستوى 

السياسي والعسكري واألمني».
كمــا أدانت الــوزارة االعتداء الهمجي 
والوحشي الذي قام به المستوطنون 
والمتطرفــون اليهــود على المســن 
الخليــل  فــي  الــزرو  الفلســطيني 
المحتلــة، وهــو داخل بيتــه، ما أدى 
إلصابته برضــوض عديدة وإصابات 
مباشرة من خالل الحجارة التي ألقيت 
عليــه وعلــى عائلته، وســط حضور 
مكثف من جنود االحتالل الذين كانوا 
يشــاهدون العدوان، ويستمتعون به 
بدرجه عالية من الســادية التي عبر 

عنها المستوطنون أنفسهم.
وقالــت الــوزارة: «إلى هــذه الدرجة 

األخالقــي  االنحطــاط  مــن  وأكثــر 
واإلنساني وصل األمر بجنود االحتالل 
ومســتوطنيه، الذين لم يتوانوا عن 
اتباع أســاليب الفاشية المختلفة ضد 
الفلسطينيين بما فيها حرقهم وهم 

أحياء».
وأكــدت الوزارة أن االنحياز األميركي 
األعمــى لالحتــالل وسياســاته، وأن 
صمــت المجتمــع الدولي علــى تلك 
الغطاء  يوفران  المتواصلــة  الجرائم 
الرتكاب المزيد منها ضد أبناء شعبنا 
األعزل وأرضه وممتلكاته ومقدساته. 
وطالبت مجلس األمن الدولي واألمين 
العام لألمم المتحــدة بتفعيل نظام 
الحماية الدولية للشعب الفلسطيني 

قبل فوات األوان.

 «REFORM» مجموعة شبابية تشارك
بجولة ميدانية في مخيم الجلزون

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- نفــذت أمــس، 
المؤسســة الفلســطينية للتمكيــن والتنمية 
المحلية «»REFORM، ضمن مشــروع «بيت 
االبداع»، بالتعاون مع برنامج تيسير المشاركة 
 «FASPAR» االجتماعية لالجئين الفلسطينين
جولــة ميدانيــة في مخيم الجلــزون لالجئين 
لمجموعــة من الشــباب مــن مختلــف المدن 
والقرى الفلسطينية بهدف تجربة ظروف حياة 

الالجئين داخل المخيمات.
عملت الجولــة على تعريف شــباب من خارج 
المخيم على واقع الحياة المعيشي في المخيم 
من أجل تطوير أدوات مشتركة لمعالجة الصورة 
النمطيــة الموجــودة بين الفئــات االجتماعية 
المختلفة وتعزيز التناغم االجتماعي بينهم بما 

يضمن قطع جســر الفجوات التي تسببت بها 
التقسيمات الجغرافية التي صنعها االحتالل.

 وســاهمت الجولة في خلق مســاحة تفاعلية 
بين شــباب المخيم والمشاركين جرى خاللها 
الحديــث عــن تهميش المخيمــات ومحدودية 
الخدمــات داخلهــا، األمــر يعــد احد مســببات 
الوصمة الســلبية التي يتخذها البعض تجاه 

المخيم. 
وأقام المشــاركون لعبة كــرة قدم ودية مع 
فريق األشبال التابع ألكاديمية الشهيد ياسر 
عرفات، وزاروا الناشطة النسوية هيثم عرار 
أحد القيادات النســوية بالمخيم، واستمعوا 
لحكايــات النكبــة مــن الالجــئ المســن أبو 

إسماعيل خروب.

بلدية البيرة تفتح عطاء صيانة مدارس البيرة الحكومي
ســواء المأجورة أو المملوكة 
للمواطنين، بحيث يتم انفاق 
هذه المبالغ لتطوير المسيرة 

التعليمية في مدينة البيرة.
وتشرف بلدية البيرة تشرف 
علــى 15 مدرســة حكومية، 
وتسعى دائماً لتقديم أفضل 
الخدمات الحديثة التي تتالء م 
مع احتياجات الطالب، وتوفير 

الجو المناسب للدراسة.
والمــدارس التي سيشــملها 
مدرســة  كالتالــي:  العطــاء 
بنــت األزور، مدرســة البيرة 
االساسية المختلطة، مدرسة 
مدرســة  خليــل،  ســميحة 
مغتربــي البيرة االساســية، 
مدرســة الكرامة األساسية، 
األساســية  الوحدة  مدرســة 
للبنين، مدرسة الفجر الجديد 
األساســية المختلطــة، بنات 
الثانوية،مدرســة  التركيــة 
االسبانية، مدرسة المستقبل 
الصالح، مدرسة الهاشيمية، 
مدرسة ذكور البيرة الجديدة 
الثانوية، مدرسة بنات البيرة 

الثانوية.

الجديدة-  الحيــاة  البيــرة- 
طرحــت بلدية البيــرة عطاء 
ألعمال صيانــة وتأهيل 13 
مدرســة حكوميــة، بحضور 
لجنة العطــاءات في البلدية 
وعدد من الشركات المتقدمة 
سيشــمل  حيــث  للعطــاء، 
العطــاء على أعمــال صيانة 
دهان الجدران، بناء مقاصف 
الوحــدات  تأهيــل  جديــدة، 
مالعــب،  دهــان  الصحيــة، 

أعمال عزل ألسطح المدارس، 
تهيئة الســاحات المدرســية 
وغيرهــا من األعمــال، علماً 
أن البلدية ستســعى جاهدة 
النجاز العمل قبل بداية العام 
الدراسي الجديد، ومن الجدير 
بالذكــر أن تكلفــة العطــاء 
حوالي مليون وثالثمائة ألف 
شيقل من ضريبة المعارف، 
التي تجبى استناداً الى أحكام 
ضريبة المعارف عن العقارات 

مصرع 5 أشخاص وإصابة 198 في حوادث سير
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة-  لقي خمسة اشــخاص مصرعهم 
واصيــب 198 اخــرون بجروح، جــراء 281 حــادث ســير وقعت 
االسبوع الماضي بالضفة. وذكر بيان للشرطة، أن إدارة شرطة 
المــرور  ســجلت  281 حادث  ســير، نتج عنها مصرع خمســة  
اشــخاص وإصابة 198 اخرين، وصفت اصابة ثالثة  اشخاص 
منهم بالخطيرة و14 بالمتوســطة، و181  بالطفيفة. وأضاف 
البيــان أن شــرطة المرور فحصــت االســبوع الماضي 10112 
مركبة،  وأنزلت عن  الشــارع 185 مركبة ال تتوفر بها شــروط 
الســالمة العامة، فيما حــررت 5135 مخالفة مرورية، وحجزت 
180 مركبــة للتأكــد من  قانونيتها، واتلفــت 364 مركبة غير 

قانونية.

محافظ غزة يلتقي وفدا من ائتالف الشباب العربي 
غزة- الحيــاة الجديدة- التقى امس، محافظ غزة ابراهيم ابو 
النجــا وفــدا من ائتالف الشــباب العربي في فلســطين بقيادة 
المهندس عيد شــراب وكــوادر االئتالف في غــزة، بهدف دعم 
الشباب العربي الفلســطيني خاصة في ظل الظروف الصعبة 

التي يعيشها بفعل االحتالل والحصار.
ودعا أبو النجا كوادر االئتالف الى العمل على االطار الشبابي من 
خالل الحصول على التراخيص الالزمة والتوطئة لعقد مؤتمر 
عام للشباب كافة من جميع الدول العربية المشاركة ينبثق عنه 
نظام اساسي يحدد طبيعة عملهم ويسهل امورهم، منوها بان 
البحث عن اطار شبابي عربي مهمة صعبة ألن قضايا الشباب 

وهمومه كثيرة.
ووضع شــراب المحافظ في صــورة فكرة االئتالف والتي نبعت 
في جمهورية مصر العربية من خالل مؤسســة االستاذ عمرو 
عمــارة وانطلقت في عدد كبير من الدول العربية، مضيفا بأن 
قادة االئتالف بمصر التقوا مع سفير دولة فلسطين في مصر 
ديــاب اللــوح ، وقدموا له فكــرة االئتالف الذي يعنــى بقضايا 
وهموم الشباب بشكل مستقل بعيدا عن اية احزاب او تنظيمات 

سياسية.

مجلس أمناء «القدس المفتوحة»
 يعقد جلسته االعتيادية

رام اهللا- الحيــاة الجديدة- عقد مجلس أمنــاء جامعة القدس 
المفتوحــة جلســته االعتيادية، لمناقشــة الميزانية العمومية 
للجامعة واعتمادها، إضافة إلى الوضع المالي للجامعة بشكل 
عام. وقرر المجلس، اعتماد الميزانية العمومية وإعادة هيكلة 

الجامعة وبعض اإلجراءات اإلدارية والمالية.


