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تنويه
ورد ســهوا في االعالن الصادر عن محكمة بداية قلقيلية الذي يحمل الرقم 2018/184 المنشــور في 
جريــدة الحيــاة الصادرة بتاريخ 2018/12/5 على الصفحة الســابعة ورد في توقيع اإلعالن رئيس قلم 
حقــوق محكمــة صلح قلقيلية والصحيــح هو رئيس قلم حقوق محكمة بدايــة قلقيلية فارس وصفي 

منصور لذا اقتضي التنويه.

تنويه
رام اهللا / ورد خطأ في اعالن تسجيل األراضي في المعاملة رقم 3177/ج/2018 المنشور بتاريخ 2018/9/10م 
عدد 8184 حيث سقط سهوا رقم القطعة (636) وليس 2 كما ورد في االعالن من الحوض رقم 15 الجدول من 
اراضي رام اهللا ورقم الوكالة الخاصة وهو 2018/7497 تصديق وزارة العدل الفلسطينية بتاريخ 2018/11/29م 

فقد ذكر في االعالن رقم القطعة ورقم الوكالة القديمة خطأ لذا اقتضى التنويه. 
دولـــــة فلسطيــــن
ديوان الموظفين العام

إعالن عن موعد المتحان االلكتروني  للعمل 
لدى المؤسسة الفلسطينية لالقراض الزراعي 

تعلن المؤسســة الفلســطينية لالقراض الزراعي وبالتنســيق مع ديوان 
الموظفيــن العــام عــن موعــد امتحــان الكترونــي للمتقدمين لشــغل 
وظيفــة  (باحــث/ة شــرعي/ة)،مكان العمــل:(رام اهللا)الخــاص باالعالن 

رقم(2018/150)
وذلك حســب الموعد والكشف المشــار إليه أدناه: ( األسماء منشورة على 

البوابة االلكترونية لديوان الموظفين العام)
يوم الثالثاء الموافق 2018/12/11، موعد االمتحان االلكتروني لوظيفة 

باحث شرعي، مكان العمل: (رام اهللا)
 باحث شرعي يبدأ باسم محمد هاشم» عبد المعز عبد العزيز القواسمه» 
وينتهي باسم هبه  راتب ذيب عياش حسب الكشف رقم (1) .يبدأ االمتحان 
االلكتروني الساعة الحادية عشر صباحا في مقر ديوان الموظفين العام/

طابق1-/ام الشرايط-رام اهللا.
لمعرفة أسماء المقبولين لخوض االمتحان االلكتروني يرجى زيارة البوابة 
االلكترونية لديوان الموظفين العــام: (www.gpc.pna.ps) او من خالل 

استخدام تطبيق الهاتف المحمول «وظيفتي.

المؤسسة الفلسطينية لالقراض الزراعي

12/5 د

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

12/5 د

12/5 د

محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ  - الرقم: 2014/6977 

محكمة بداية  الخليل 

الرقم: 2018/267 

اعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا 
في الملف التنفيذي رقم (2014/6977) 

الى المحكوم عليه: عماد نوري ذيب ابو حشيش / بيت دجن - نابلس 
نعلمك أن المحكوم له: رانية خليل محمد حسيني / سوبر ماركت الرافيدين قرب مصلحة المياه 

حضرت الى دائرة التنفيذ وطرحت للتنفيذ حكم صادر عن المحكمة الشرعية في رام اهللا والبيرة والذي 
موضوعــه مهــر مؤجل، لذا يتوجب عليك انت او من تنوب مراجعة دائرة التنفيذ اســبوعين من تاريخ 
هذا االعالن وبعكس ذلك ســيتم الســير باجراء التنفيذ حضوريا بحقك وعلى ذلك تم اجراء تبليغك 

بالنشر حسب األصول والقانون. 

مأمور التنفيذ / يحيى عطا 

تبليغ الئحة دعوى وموعد جلسة بالنشر 
في الدعوى الحقوقية رقم 2018/267 

الى المدعى عليهم: 1 - شركة اشنيور االستثمارية العادية العامة / الخليل - الحاووز الثاني - ومجهول 
المكان حاليا. 

2 - مخلص محمد حسن اشنيور / الخليل - الحاووز الثاني - ومجهول مكان االقامة حاليا. 
3 - حسن احمد حسن اشنيور / الخليل - الحاووز الثاني - ومجهول مكان االقامة حاليا. 

يقتضــي حضوركم الى محكمــة بداية الخليل الموقرة في يوم الثالثاء 2018/12/4 الســاعة الثامنة 
صباحا في الدعوى الحقوقية المذكورة اعاله والتي اقامها ضدكم المدعون (1 - وزير المالية باالضافة 
لوظيفته / رام اهللا 2 - مدير دائرة ضريبة الدخل باالضافة الى وظيفته / رام اهللا 3 - عطوفة النائب 
العام باالضافة لوظيفته / رام اهللا) بواســطة النيابة العامة، والتي موضوعها (المطالبة بمبلغ وقدره 

164968 شيكل بدل مستحقات الضريبة). 
وبنــاء علــى القرار الصادر في جلســة 2018/10/16 تقــرر تبليغكم الئحة الدعوى وموعد الجلســة، 
ويمكنكم اســتالم نســخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم محكمة بداية الخليل، وعمال بأحكام 
المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 يتوجب عليكم الحضور 
الى محكمة بداية الخليل في الموعد المحدد او ارسال محام عنكم وكذلك يتوجب عليكم تقديم الئحة 
جوابية خالل مدة 15 يوما من تاريخ تبلغكم هذا االعالن بواســطة النشــر في احدى الصحف المحلية 

وبعكس ذلك ستجري محاكمتكم حضوريا. 

رئيس قلم محكمة بداية الخليل / جواد شاهين 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

12/5 د
محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ  - الرقم: 2015/6709 

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا 
في الملف التنفيذي رقم (2015/6709) 

الى المحكوم عليه: كامل يوسف كامل عبد الرحيم / رام اهللا / بيتونيا / عين عريك / خلف العصرية 
/ مجهول محل االقامة حاليا. 

نعلمك أن المحكوم له: شركة العرب للتأمين على الحياة / وكيله المحامي اسحق مراغة. 
قــد تــم تجديد االجراءات في الملــف التنفيذي المرقوم اعاله، حيث ان المحكــوم له حضر الى دائرتنا 
وطــرح لتنفيذ شــيك بقيمــة (2800) دوالر لذا يتوجب عليك انت و/او مــن 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 / يحيى عطا 

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي أريحا 

رقم الملف: 835/ج/2018 

اعالن صادر عن دائرة األراضي أريحا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي أريحا السيد حياة صبحي سلمان قطراوي وذلك بصفته وكيال 
خاصــا بموجب الوكالة الخاصــة رقم 210/2017/586 تاريخ 2017/4/9 الصادرة من كاتب عدل اريحا 
وذلــك بمعاملــة بيع على اراضي أريحا حوض رقم 33013 قطعة رقم 65 فمن له اعتراض على ذلك 
عليه التقدم باعتراض الى دائرة األراضي خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف 

ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): فاتنة ديب ابراهيم بركات، عنان غازي حسن بركات، عالء غازي حسن بركات، 

فيفيان غازي حسن بركات، لليان غازي حسن دجاني 
اسم الوكيل: حياة صبحي سلمان قطراوي 

دائرة األراضي أريحا 

12/5 د

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

12/5 د
محكمة صلح الخليل 

الرقم: 2018/24 

تبليغ الئحة دعوى وموعد جلسة 
في القضية الحقوقية 2018/24 

الى المدعى عليها شركة خليل الرحمن للتعهدات والتجارة م.خ.م بواسطة المفوض بالتوقيع عنها خليل 
عيســى ابو زهرة وهي من الخليل ســابقا ومجهولة محل االقامة حاليا يقتضي حضورك الى محكمة 
صلح الخليل الموقرة يوم الثالثاء 2018/1/15 الساعة التاسعة صباحا في القضية الحقوقية المذكورة 
اعــاله والتي اقامها ضدك المدعية شــركة التأمين الوطنية المســاهمة الخصوصية المحدودة وكيلها 

المحامي عصام ابو زياد و/أو محمد ابو زياد والتي موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 28000 شيكل. 
وعمال بأحكام المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لســنة 2001 يتوجب 
عليك الحضور الى محكمة صلح الخليل في الموعد المحدد او ارسال محام عنك وكذلك يتوجب عليك 
تقديم الئحة جوابية خالل مدة خمســة عشــر يوما من تاريخ تبليغك هذا االعالن بواسطة النشر في 
احدى الصحف المحلية ويمكنك اســتالم نســخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم محكمة صلح 

الخليل وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريا. 

نادر الجوالني / رئيس قلم محكمة صلح الخليل 

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي

 رام اهللا - رقم الملف: 4669/ج/2018 

اعالن صادر عن دائرة األراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي رام اهللا السيد حسين عبد الجواد مصطفى بواسطة الوكيل 
الخاص مازن محمد رشيد قعد بموجب الوكالة الخاصة 2018/22604 بتاريخ 2018/11/14 رائد عبد 
الجــواد محمد ابو حنحن بصفته الشــخصية الصادرة من كاتب عــدل رام اهللا وذلك بمعاملة بيع على 
اراضــي جفنــا حوض رقم 7 قطعة رقم 44 فمــن له اعتراض على ذلك عليــه التقدم باعتراض الى 
دائرة األراضي خالل فترة خمســة ايام من تاريخ نشــر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة 

حسب األصول ووفقا للقانون. 

دائرة األراضي رام اهللا

12/5 د

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي

 رام اهللا - رقم الملف: 4667/ج/2018 

دائرة األراضي في سلطة األراضي

 رام اهللا - رقم الملف: 4705/ج/2018 

اعالن صادر عن دائرة األراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي رام اهللا السيد حسين عبد الجواد مصطفى بواسطة الوكيل 
الخاص مازن محمد رشيد قعد بموجب الوكالة الخاصة 2018/22604 بتاريخ 2018/11/14 ومصطفى 
عبد الجواد ممد ابو حنحن بواســطة الوكيل العام نجمة محمد رشــيد ابو حنحن بموجب الوكالة العامة 
2016/23111 بتاريخ 2016/10/23 عدل رام الهل وذلك بمعاملة بيع على اراضي جفنا حوض رقم 7 
قطعة رقم 42 فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة األراضي خالل فترة خمسة 

ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. . 

دائرة األراضي رام اهللا

اعالن صادر عن دائرة األراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي رام اهللا السيد بشير نعيم جريس الكونه بواسطة الوكيل 
الدوري رأفت اديب جميل حامد بموجب الوكالة الدورية رقم 2018/23432 بتاريخ 2018/11/28 عدل 
رام اهللا وذلك بمعاملة بيع على اراضي الطيبة حوض رقم 12 قطعة رقم 141 فمن له اعتراض على 
ذلــك عليــه التقدم باعتراض الى دائرة األراضي خالل فترة خمســة ايام من تاريخ نشــر هذا االعالن 

وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): بشير نعيم جريس الكونه 

اسم الوكيل: رأفت اديب جميل حامد 

دائرة األراضي رام اهللا

12/5 د

12/5 د

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

12/5 د
محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ 

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا 
في الملف التنفيذي رقم 2018/7247 

الى المحكوم عليه: عبد اهللا جريس عويس عويس / عنوانهم سابقا رام اهللا - الطيبة - وسط البلد 
- مجهول محل االقامة حاليا. 

نعلمك أن المحكوم له: عبد العزيز احمد موسى ضراغمة بصفته الشخصية وبصفته وكيال عن عبد اهللا 
وجمال وحسن ومحسن وحسين ابناء المرحوم احمد موسى ضراغمة - وكيله المحامي فهد الشويكي 
او من ينوب عنه حيث ان المحكوم له قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ حكم محكمة بداية رام 
اهللا في الدعوى رقم (2016/120) الصادر بتاريخ (2016/12/20) والقاضي (الزامك بدفع مبلغ 2655 
دينار لصالح المحكوم له وتضمينك الرسوم والمصاريف 50 دينار اتعاب محاماة وكذلك حكم محكمة 
الصلــح رقــم (2015/1898) الصادر بتاريــخ 2016/2/28 والمتضمن الزامك بدفــع مبلغ 1890 دينار 
لصالح المحكوم له وتضمينك الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماة) باالضافة الى مبلغ (233 
شــيقل) بدل رســوم دائرة التنفيذ حالة ومستحقة االداء، لذا يتوجب عليك انت و/او 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 / يحيى عطا 

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي رام اهللا

 رقم الملف: 4460/ج/2018 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي رام اهللا السيد خليل حسن جميل حامد وذلك بصفته 
وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 2018/22008 تاريخ 2018/11/6 عدل رام اهللا وذلك بمعاملة 
بيع على القطعة رقم 156 حوض رقم 5 من اراضي عين يبرود 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): وجيه احمد جميل دار عرمان، جميل احمد جميل دار عرمان، وجيهة احمد جميل 

دار عرمان، مهدرية علي حسين دار عرمان 
اسم الوكيل: خليل حسن جميل حامد 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

12/5 د

دولــة فلسطيــن

وزارة المالية والتخطيط

دائرة ضريبة امالك أريحا 

الرقم: 2018/12 

اعالن صادر عن دائرة ضريبة امالك أريحا 
يعلن الطالع العموم بأنه تقدم الى دائرة ضريبة األمالك في اريحا السيد وسام يوسف عبد اهللا كعابنة 

بصفته وكيال بموجب وكالة عامة معطوفة على: 
1 - وكالة عامة لدى سفارة دولة فلسطين - عمان سجل (626) صفحة (2006/54) تاريخ 2006/9/7م 

من رندة مصطفى محي الدين الحسيني الى السيدة سميحة مصطفى محي الدين الحسيني. 
2 - وكالة عامة لدى سفارة دولة فلسطين - الرياض رقم 213/م و خ/2000 تاريخ 2000/9/16م، من 

لبيبة مصطفى محي الدين الحسيني الى السيدة سميحة مصطفى محي الدين الحسيني. 
3 - وكالة عامة لدى سفارة دولة فلسطين - عمان سجل (772) صفحة (2008/20) تاريخ 2008/7/13م، 

من منى وفاطمة حيدر رفيق الحسيني الى السيدة رفيق حيدر رفيق الحسيني. 
4 - وذلك من اجل بيع كامل القطعة رقم (1/2/215) ومساحتها (1506م2) والمفرزة من اصل القطعة 

رقم (1) من حوض رقم (7) الكائنة بموقع (النبي موسى) من أراضي (أريحا) الى المشتريان: 
* خضر فريدريك جون قطان. 

* ميرنا فريدريك جون مرة 
اسم المالك: ورثة نافذ وعلي ومصطفى ابناء محي الدين هالل الحسيني 

فمن له اي اعتراض عليه التقدم الى دائرة ضريبة األمالك في اريحا خالل مدة اقصاها (15) يوما من 
تاريخ نشر هذا االعالن، وبخالف ذلك سوف يتم السير باجراءات التسجيل حسب األصول. 

مدير دائرة ضريبة امالك أريحا 

12/5 د

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

12/5 د

12/5 د

محكمة صلح جنين

الرقم:2017/2658 مدني

التاريخ: 2018/11/28

مذكرة دعوة صادرة عن محكمة صلح جنين في الدعوى 
الحقوقية رقم 2017/1577 لتبليغ المدعى عليهم(2 و3 

و4 و5 و6 7 و8 و9 و10 و 11 و12 و13)  بالنشر 
إلى المدعى عليهم /(سيف فؤاد حسين أبو علي، عبد اإلله فؤاد حسين أبو علي، أسد فؤاد حسين أبو 
علي، بشار فؤاد حسين أبو علي، غسان فؤاد حسين أبو علي، عماد فؤاد حسين أبو علي، حسنين فؤاد 
حسين أبو علي، عزام فؤاد حسين أبو علي، هناء فؤاد حسين أبو علي، عروبة فؤاد حسين أبو علي، 
همسة فؤاد حسين أبو علي، اعتماد فؤاد حسين أبو علي)  وجميعهم اليامون/ جنين ومجهولي محل 
اإلقامة حاليا، يقتضي حضوركم  إلى هذه المحكمة يوم 2018/12/20 للنظر في الدعوى التي أقامها 
عليكم الجهة المدعية : باســم حســن مروح زايد من اليامون/ جنين  ، بواسطة وكيله المحامون عالء 
زايــد ومصطفــى مرعي– جنين والتي موضوعها: إزالة شــيوع ، ويمكنكم الحضور إلى قلم المحكمة 
واالطالع على تفاصيل الدعوى وعمال بأحكام المادة 62 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 
رقم 2 لسنة 2001 فإنه يقتضي عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغكم 

بالنشر و إذا لم تحضروا ولم ترسلوا وكيال عنكم تجري محاكمتكم حضوريا . 

رئيس قلم حقوق /محكمة صلح جنين / منذر دمج 

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر صادرة عن محكمة صلح 
رام اهللا في الدعوى المدنية رقم (2017/2658)

 إلى المدعى عليهما :1. وليد سعيد سليمان سليمان 2.رامي عرفات داود حبايبة ومجهول محل االقامة.
يقتضي حضورك إلى محكمة صلح رام اهللا يوم 2019/1/24 الساعة التاسعة صباحا للنظر في الدعوى 
المدنية رقم (2017/2658)،  المقامة ضدك من المدعية /شــركة كهرباء محافظة القدس بواســطة 
وكيلها المحامي يوســف متيا وموضوعها/ المطالبة  بمبلغ وقدره (5606) شــيكل وقد جاء في أســباب 
الئحة الدعوى ما يلي : حيث أن المدعية تقوم بتزويدك بخدمة التيار الكهربائي بموجب الخدمة رقم ( 
1012/03927) وحيث ترصد في ذمتك حتى تاريخ 2017/9/3 مبلغ وقدره (5606) شيكل بدل فواتير 
متراكمة،وعليه تم إقامة الدعوى ضدك من أجل إلزامك بتســديد المبلغ المترصد في ذمتك والبالغة 
(5606) شيكل مع ربطه بالفائدة القانونية من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام مع إلزامك أيضا 

بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
ويمكنكم الحضور إلى قلم المحكمة واإلطالع على أوراق الدعوى.

 ويتوجب عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر بإحدى الصحف 
المحلية عمال بالمادة (62) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001.

وإذا لم تحضر و/أو تنيب وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.

هيام الشيخ قاسم / رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا

د. غنام تشيد بالخطة الموحدة للمؤسسات 
وتدعو للمشاركة في إضاءة شجرة أعياد الميالد

رام اهللا- الحياة الجديدة- أشادت أمس، محافظ 
رام اهللا والبيــرة د. ليلــى غنام بكافة الجهود 
التــي تعنى بتذليل العقبــات أمام المواطنين 
من خالل وضع خطة موحدة لكافة المؤسسات 
تعمل سويا وتكمل بعضها البعض. جاء ذلك 
خالل االجتماع الدوري للمجلس التنفيذي في 
المحافظة، والذي تم خالله مناقشة «مشروع 
اعداد أطــر التنميــة المكانية االســتراتيجية 

لمحافظة رام اهللا والبيرة».

ودعــت غنــام الى ضــرورة اتبــاع خطة عمل 
تبنى على أســاس دراســات تعنى باحتياجات 
وعكســها  مكانيــاً،  وتحديدهــا  المواطنيــن 
بخطة اســتراتيجية تلبي تطلعاتهم، مشيرة 
إلــى ضرورة دمــج القطاع الخــاص في جمع 
المعلومات ودراسة ووضع الخطة كونه عماد 
من أعمــدة الوطن وشــريك مجتمعي أصيل 
والــذراع األيمن للســلطة الفلســطينية على 

الدوام.

جانب من االجتماع.

«نعمة ليست وحيدة».. حملة دعم 
لمعلمة هدم االحتالل منزلها في األغوار

رام اهللا- الحياة الجديدة- أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي 
حملة بعنوان «نعمة ليســت وحيدة»، وذلــك انتصاراً للمعلمة 
نعمة الرشــايدة التي أقدم االحتالل على هدم وتجريف منزلها 

في األغوار.
وأوضــح الوزير د. صبــري صيدم، في بيــان صحفي، أن هذه 
الحملة ستنفذ من خالل مديرية التربية في أريحا وتحت إشراف 
الوزارة وبالتعاون مع االتحاد العام للمعلمين، مؤكداً أن مواصلة 
االحتالل لجرائمه بحق الشــعب الفلسطيني، وخاصةً من أبناء 
األســرة التربوية يؤكد بما ال يدع مجاالً للشــك؛ على بشــاعة 

المحتل وعدم اكتراثه بقوانين العالم أجمع.
وقال صيدم إن إطالق هذه الحملة يأتي في سياق التزام الوزارة 
وكامل األسرة التربوية؛ باالنتصار للقضايا الوطنية ومحاربة 
عنجهية االحتالل وظلمه، الفتاً إلى أن «إســرائيل» تتمادى في 
عدوانها وجرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني، وسط 

صمت دولي مطبق.

البيرة: زراعة األشجار لمناسبة يوم التطوع العالمي
البيــرة- الحياة الجديدة- نظمت أمــس وزارة الزراعة وبلدية 
البيــرة فعالية لزراعة أشــجار الحمضيات فــي حدائق مدارس 
المدينة، لمناسبة اليوم العالمي للتطوع الذي يصادف الخامس 
من ديســمبر لكل عام، تعزيــزاً لمفهوم التطوع وتكريماً لدور 

المتطوع.
وقال رئيس قســم البستنة والبيئة في البلدية عامر خليل، إنّ 
ة البلدية االســتراتيجية في ترسيخ  النشــاط يندرج ضمن خطّ
مفهــوم التطوع لدى الطلبة، حيث كانت البداية مع مدرســتي 

اإلسبانية وبنات البيرة الثانوية الجديدة.
وأشــار عامر إلى أن الفعالية ستشــمل خمس عشــرة مدرسة 
فــي المدينة خالل األيــام القادمة، شــاكرا وزارة الزراعة على 
تبرعهــا باألشــجار واألشــتال وتعاونها الدائم مــع البلدية في 

خدمة المواطن.

رام اهللا: «مكافحة الفساد» تنظم لقاء 
طالبياً في جامعة القدس المفتوحة

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- 
نظمت هيئة مكافحة الفساد، 
امــس لقاًء طالبيــاً مع طلبة 
جامعــة القــدس المفتوحــة 
فرع رام اهللا والبيرة، بحضور 
رفيــق   . أ الهيئــة  رئيــس 
النتشــة، ورئيــس الجامعــة 
أ. د. يونــس عمــرو، ومديــر 
د.  والبيــرة  اهللا  رام  فــرع 
حســين حمايــل، وعــدد من 
أعضاء الهيئتيــن األكاديمية 

واإلدارية، وعشــرات الطلبة. 
وأكد النتشة ان الهيئة تسعى 
لتعزيــز التعاون مــع مختلف 
لفلســطينية  ا المؤسســات 
مشيراً  والشــعبية،  الرسمية 
إلى أن الهيئة وقعت اتفاقيات 
تعاون مــع ١٢ جامعة وكلية 
فلسطينية لتدريس مساقين 
حول مكافحة الفساد.، مشيرا 
إلــى أن الهيئــة تعتمــد على 
الطلبة في حمل راية محاربة 

الفساد في المستقبل. وأشار 
حمايــل إلــى أن اللقــاء يأتي 
استكماالً للمقررات الدراسية 
التــي تعتمدها الجامعة حول 
النزاهة والشفافية ومكافحة 
الفســاد، داعيــا الطلبــة إلى 
هيئة  تجربة  من  االســتفادة 
لتكويــن  الفســاد  مكافحــة 
الهيئــة  عمــل  عــن  صــورة 
وتوجهاتها في بناء مؤسسات 

ونشر النزاهة والشفافية.

عنبتا تودع ابنها القائد خالد عبد الرحيم
طولكــرم- الحيــاة الجديدة- 
أقيــم مجلــس عــزاء لتأبيــن 
عبــد  خالــد  القائــد  الشــهيد 
اللجنــة  ســر  أميــن  الرحيــم 
المركزية للجبهة الديمقراطية 
مســاء  فلســطين،  لتحريــر 
الثالثــاء الماضي، فــي النادي 
الثقافــي الرياضي في مدينة 
عنبتــا بمحافظــة طولكــرم، 
الجبهــة  مــن  بدعــوة  وذلــك 
الديمقراطية لتحرير فلسطين 
وعائلــة الشــهيد، وإلى جانب 
عائلة الشــهيد تقبل التعازي 
وفد كبير من المكتب السياسي 
للجبهة ضم الرفاق قيس عبد 
الكريــم نائــب األميــن العام 
وتيســير خالــد عضــو اللجنة 
التنفيذية ورمزي رباح وماجدة 
ســالمة  ومحمــد  المصــري 
وحلمي األعــرج وإبراهيم أبو 

وندى  دويــكات  ومحمد  حجلة 
طويــر. كما شــارك في تقبل 
التعــازي رئيس بلديــة عنبتا 
األخ حمد اهللا الحمد اهللا وعدد 
من وجهاء المدينة. وازدحمت 
قاعة النادي بوفــود المعزين 
الذين كان على رأسهم رئيس 
الوزراء الدكتــور رامي الحمد 
اهللا الذي تقدم بالتعازي الحارة 
إلى قيادة الجبهة الديمقراطية 
وإلى عائلة الشهيد الذي لعب 
مســيرة  فــي  مشــهوداً  دوراً 
طيلــة  الفلســطينية  الثــورة 
العقــود الماضيــة وكان مــن 
أبرز قادتها. كما زار بيت العزاء 
األخ عصــام أبو بكــر محافظ 
طولكرم علــى رأس وفد من 
األجهــزة  وقــادة  المحافظــة 
األمنيــة ووفــود مــن مختلف 
شــمال  محافظــات  مناطــق 

الضفــة الغربية مــن ممثلي 
والمؤسســات  الوطنية  القوى 
ورؤســاء  العائــالت  ووجهــاء 
البلديات. وألقى العديد منهم 
كلمات تشــيد بالقائــد الرحل 
والمواســاة  بالتعازي  وتتقدم 
لعائلتــه ولرفاقــه فــي قيادة 

الجبهة الديمقراطية.
وبإســم مدينــة عنبتــا توجه 
رئيس بلديتها حمد اهللا الحمد 
اهللا بالتحية إلى قيادة الجبهة 
الديمقراطيــة وأمينهــا العام 
الرفيق نايــف حواتمة مؤكداً 
اعتــزاز أبنــاء عنبتا بالســيرة 
الشــهيد  للقائــد  المضيئــة 
الراحــل ابنهــا البــار ومجدداً 
العهد علــى مواصلة النضال 
علــى الطريــق التي رســمها 
حتى ينال شــعبنا حقوقه في 

الحرية واالستقالل والعودة.

وفــي الختــام ألقــى الرفيق 
قيس عبد الكريم ( أبو ليلى 
) نائب األميــن العام للجبهة 
كلمــة اســتهلها بتحيــة العز 
والفخــار لــروح القائد الكبير 
المحــرر  واألســير  المقــاوم 
الشــهيد خالــد عبــد الرحيم 
أمين ســر اللجنــة المركزية 
للجبهــة الديمقراطيــة الذي 
الكفاحيــة  ســيرته  أضافــت 
بالنــور  مرصعــة  صفحــات 
إلــى اإلرث الوطني النضالي 
الزاخر لمدينــة عنبتا، مدينة 
عبــد الرحيم محمود وســائر 
ا  ضحــو لذيــن  ا ألبطــال  ا
بأرواحهــم في ســبيل حرية 
الوطن.  واســتقالل  الشــعب 
واســتعرض أبو ليلى مراحل 
البطولــة فــي حيــاة الفقيد 
الراحــل بدء من مســاهمته 

فــي إطالق شــرارة المقاومة 
المســلحة ضــد االحتالل عام 
1976، مــروراً بدوره في بناء 
الحركــة األســيرة جنبــاً إلــى 
جنب مع رفيقه عمر القاسم، 
ودوره القيادي في بناء القوات 
للجبهــة  الثوريــة  المســلحة 
لتصــدي  ا و طيــة  لديمقرا ا
اإلســرائيلي  العدوان  لحروب 
دفاعــاً عن الثــورة في جنوب 
لبنان والجوالن، ومســاهمته 
كــوادر  إعــداد  فــي  الرائــدة 

المقاومــة  كتائــب  وقيــادات 
الوطنية. ودعا أبــو ليلى إلى 
استلهام نموذج القائد الشهيد 
بالعمل الجاد إلنهاء االنقسام 
واســتعادة الوحــدة الوطنيــة 
التحرير  إطــار منظمــة  فــي 
أســاس  علــى  الفلســطينية 
جديدة  وطنيــة  إســتراتيجية 
تحــرر نضالنــا الوطنــي من 
قيود أوسلو وتنطلق به على 
الشــاملة  االنتفاضة  طريــق 

لدحر اإلحتالل.

غزة: مركز القطان للطفل يفتتح 
يوم اللغة العربية ومعرض الكتاب.

مؤكــدة «للحيــاة  والقصــص 
الجديــدة» أنــه رغــم اهتمام 
األطفال باإلنترنت والجوال إال 
أنها تشعر بفرجهم واهتمامهم 
أثناء سرد القصص لهم حيث 
يكــون الجميــع فــي حالة من 
االستماع والتركيز مشيرة أنها 
رغم االنشغال بأعمال البيت إال 
للقراءة  مساحة  تخصص  أنها 
الكتــب  أو  للقصــص  ســواء 

والفنون التربوية.

غزة_ الحيــاة الجديدة_ نفوذ 
أمــس  انطلقــت   - البكــري 
فعاليــات اليــوم العالمي للغة 
العربية ومعرض الكتاب والذي 
ينظمه مركــز القطان للطفل 
ويستمر لمدة يومين ويشتمل 
الزوايــا  مــن  العديــد  علــى 
األدبية  واألمســيات  الثقافيــة 
بمشاركة طالب المدارس في 
المراحل االبتدائية واالعدادية 
يــة  هير لجما ا ت  ليــا لفعا ا و
والثقافية. وأوضحت النا مطر 
العامــة  العالقــات  مســؤولة 
ة  «للحيــا لقطــان  ا بمركــز 
الجديدة» أن المهرجان يتزامن 
مع اليوم العالمي للغة العربية 
والذي يصادف الثامن عشر من 
الشــهر الجاري ولكن تم احياء 
هذا اليوم قبل موعده إلفساح 
للمشــاركة  للطلبــة  المجــال 
النصف  امتحاناتهم  بــدء  قبل 
السنوية مشــيرة أن الفعاليات 
تشتمل على العديد من الزوايا 
منها خيمة سوق عكاظ وزوايا 
الجديــدة  والقصــص  الكتــب 
والتــي  األدبيــة  واألمســيات 
ســينظمها أطفــال نــادي بيت 
األدب لتشــجيع األطفــال على 

الفنون األدبية المختلفة.
التــي  الفعاليــات  أن  وقالــت 
ســتتواصل على مــدار يومين 
متتاليــن سيشــارك فيها أكثر 

مــن 600 من طلبــة المدارس 
االبتدائيــة واالعدادية، إضافة 
إلــى العديد من األهالي الذين 
لهم مساحة خاصة في أنشطة 
اســتقبال  كذلــك  المركــز، 
األشــخاص مــن ذوي االعاقة 
لتمكينهــم مــن قــراءة الكتب 
والقصــص والتشــجيع علــى 
القــراءة مؤكــدا أن الفعاليــات 
ســنتواصل أيضا خارج المركز 
المكتبــة  وحــدة  خــالل  مــن 
صديقــة  ومناطــق  المتنقلــة 
لقــاءات «للحياة  وفي  الطفل. 
الجديدة» قالت الطفلة هال أبو 
حسين التي تدرس في الصف 
الســادس أنهــا تحــب القراءة 
وتتابــع كل مــا هــو جديد من 
الكتب وتشارك دائما الزميالت 
المعرفــة.  لزيــادة  القــراءة 
تحظــى  القــراءة  ومازالــت 
باالهتمام مثلما قالت المنشطة 
تهاني أبو سلطان مشيرة أنها 
تشرف على الكتب واالستعارة 
من المركز وتتابع حجم االقبال 
من األطفال واألهالي للتزوير 
بالكتــب والقصــص للمراحل 

العمرية المختلفة.
أما المواطنة منى الســقا التي 
لديهــا 3 أطفــال أكبرهم في 
الصــف الخامــس فقالــت أنها 
مركــز  زيــارة  علــى  اعتــادت 
القطان للطفل الستعارة الكتب 


