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عيسى عبد الحفيظالذاكرة الوفية

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة النقل والمواصالت 

االدارة العامة للنقل الحكومي 

اعالن بيع مركبات مشطوبة كحديد خردة 
تعلــن وزارة النقل والمواصــالت - االدارة العامة للنقل الحكومي عن بيع 
المركبات المشــطوبة والمصادرة من قبل شرطة المرور في المحافظات 

الشمالية بالمزاد بالظرف المختوم فعلى من يرغب الشراء: 
1 - مراجعــة وزارة النقــل والمواصــالت االدارة العامة للشــؤون المالية، 

الماصيون، رام اهللا لشراء الكراسة بقيمة 300 شيكل للتقدم للمزاد. 
2 - اخر موعد لشــراء وتســليم كراســة المزاد هو نهاية دوام يوم االحد 

الموافق 2019/4/21. 
3 - يتم ارفاق شــيك بنكي مصدق أو كفالة بنكية بقيمة 10000 عشرة 

االف شيكل. 
4 - يتم بيع جميع المركبات في المحافظة مجتمعة وال يجوز التجزئة في 

الشراء داخل المحافظة. 
5 - اجور االعالن على من يرسو عليه المزاد. 

6 - لالستفســار االتصــال علــى االدارة العامة للنقــل الحكومي تلفون: 
2958303 - 02 او 022951194 او 022951461 او علــى موقــع وزارة 
النقل والمواصالت www.mot.gov.ps او على صفحة facebook للوزارة. 
مالحظة: يتم اتالف المركبات بالكامل قبل التســليم ويتحمل من يرسو 

عليه المزاد التكلفة لعملية االتالف وتنظيف مكان تواجد المركبات. 

وزارة النقل والمواصالت 
االدارة العامة للنقل الحكومي 

4/8 د

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي/

 رام اهللا  - رقم الملف: 1236/ج/2019 

اعالن صادر عن دائرة األراضي رام اهللا  
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي رام اهللا السيد ظافر رشدي محمود جرار بواسطة الوكيل 
الدوري منذر عيد حنا حنا بموجب الوكالة الدورية 2018/24670 بتاريخ 2018/12/16 عدل رام اهللا 
وذلك بمعاملة بيع على اراضي بيرزيت حوض رقم 5 قطعة رقم 61 فمن له اعتراض على ذلك عليه 
التقدم باعتراض الى دائرة األراضي خالل فترة خمسة أيام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك 

يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 

دائرة األراضي رام اهللا 

4/8 د

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

4/8 د
محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ  - الرقم: 2018/5471 

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا 
في الملف التنفيذي رقم 2018/5471 

الى المحكوم عليه: نادر ربحي حسن منصور - رام اهللا - ابو قش - الشارع الرئيسي 
نعلمك أن المحكوم له: ايثار حيدر محمد كراكرة - وكيله المحامي بهاء خلف 

قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ شــيك بقيمة 1500 شــيكل باالضافة الى 25 شــيكل بدل 
رسوم دائرة التنفيذ لذا يتوجب عليك انت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل اسبوعين من نشر 
هذا االعالن وبعكس ذلك ســيتم الســير باجراء التنفيذ حضوريا بحقك وعلى ذلك تم اجراء تبليغك 

بالنشر حسب األصول والقانون. 

مأمور التنفيذ / يحيى عطا 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

4/8 د 4/8 د

4/8 د

محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ  

محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ - الرقم: 2018/7443 

محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ  - الرقم: 2018/8493 

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا 
في الملف التنفيذي رقم 2018/7185 

الــى المحكــوم عليه: محمد علي ســليم حطاب - عنوانه ســابقا: القدس - كفر عقــب - بالقرب من 
مركز اراجحي الطبي / مجهول محل االقامة حاليا.  نعلمك أن المحكوم له: ايثار حيدر محمد كراكرة 
قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت لتنفيذ شــيك بقيمة 13600 شــيقل باالضافة الى مبلغ 146 شيقل 
بدل رسوم تنفيذ حالة ومستحقة االداء اضافة الى الرسوم والمصاريف لذا يتوجب عليك انت و/أو من 
تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل اســبوعين من نشــر هذا االعالن وبعكس ذلك سيتم السير باجراء 

التنفيذ حضوريا بحقك وعلى ذلك تم اجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون. 

مأمور التنفيذ / يحيى عطا 

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا 
في الملف التنفيذي رقم 2018/7443 

الى المحكوم عليه: احمد اســماعيل محمد فودة - رام اهللا - ام الشــرايط - الشارع الرئيسي - عمارة 
بسيسو  نعلمك أن المحكوم له: شركة المنار الذهبي - وكيلها المحامي محمد بعيرات 

نعلمكم ان المحكوم له بواسطة وكيله حضر الى دائرتنا وطرح للتنفيذ شيكات بقيمة 3000 شيكل 
باالضافة الى مبلغ 40 شــيكل بدل رســوم تنفيذ 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 / يحيى عطا 

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا 
في الملف التنفيذي رقم 2018/8493 

الى المحكوم عليه: سمير صالح محمد ابو ذياب - رام اهللا - كفر عقب - بالقرب من شركة سيكال 
نعلمك ان المحكوم له: هيثم سعيد عبد الهادي بعيرات - وكيله المحامي محمد بعيرات 

قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ شــيك بقيمة 1000 شــيكل باالضافة الى 20 شــيكل بدل 
رسوم دائرة التنفيذ لذا يتوجب عليك انت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل اسبوعين من نشر 
هذا االعالن وبعكس ذلك ســيتم الســير باجراء التنفيذ حضوريا بحقك وعلى ذلك تم اجراء تبليغك 

بالنشر حسب األصول والقانون. 

مأمور التنفيذ / يحيى عطا 

تنويه
في اعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا في الملف التنفيذي رقم 2018/8245 والمنشور 
بتاريخ 2019/4/4 للمحكوم لها شركة المنار الذهبي تم ذكر وكيله المحامي كونه والصحيح هو وكيله 

المحامي عيسى كونه لذا اقتضى التنويه. 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

4/8 د

4/8 د

4/8 د

4/8 د

محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ  - الرقم: 2018/8616 

محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ  

محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ  

محكمة بداية رام اهللا 

الرقم: 2016/167 مدني 

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا 
في الملف التنفيذي رقم 2018/8616 

الى المحكوم عليه: قسم ناجي عبد القادر ابو الرب - رام اهللا - ام الشرايط - سوبر ماركت الرحمن 
نعلمك أن المحكوم له: هيثم سعيد عبد الهادي بعيرات - وكيله المحامي محمد بعيرات 

نعلمكم ان المحكوم له بواســطة وكيله حضر الى دائرتنا وطرح للتنفيذ شــيك بقيمة 1000 شيكل 
باالضافة الى مبلغ 20 شــيكل بدل رســوم تنفيذ 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 / يحيى عطا 

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا 
في الملف التنفيذي رقم 2018/4289 

الى المحكوم عليه: وجدي فريد عبد الحافظ ابو لطيفة - عنوانه سابقا: القدس - الرام - مخيم قلنديا - مجهول 
محل االقامة حاليا.  نعلمك أن المحكوم له: شركة مركز المنار الذهبي لالجهزة االلكترونية والكهربائية - وكيلها 
المحامي عيسى كونة او من ينوب عنه  قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت لتنفيذ شيك بقيمة 3100 شيكل باالضافة 
الى مبلغ 41 شــيكل بدل رســوم تنفيذ حالة ومســتحقة االداء اضافة الى الرسوم والمصاريف 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 / يحيى عطا 

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا 
في الملف التنفيذي رقم 2018/4289 

الى المحكوم عليه: وجدي فريد عبد الحافظ ابو لطيفة - عنوانه سابقا: القدس - الرام - مخيم قلنديا - مجهول 
محل االقامة حاليا.  نعلمك أن المحكوم له: شركة مركز المنار الذهبي لالجهزة االلكترونية والكهربائية - وكيلها 
المحامي عيسى كونة او من ينوب عنه  قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت لتنفيذ شيك بقيمة 3100 شيكل باالضافة 
الى مبلغ 41 شــيكل بدل رســوم تنفيذ حالة ومســتحقة االداء اضافة الى الرسوم والمصاريف 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 / يحيى عطا 

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر   صادرة عن محكمة 
بداية رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2016/167 

الى المدعى عليه: رفعت ابراهيم اسماعيل ابو زايد 
يقتضــي حضــورك الى محكمة بداية رام اهللا يوم 2019/4/28 الســاعة التاســعة صباحا للنظر في 
الدعوى المدنية رقم 2016/167 التي اقامها عليكم المدعي فخر محمود اسماعيل ابو زايد بواسطة 

وكيله المحامي وسيم توام وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي: 
موضوع الدعوى: مطالبة مالية بقيمة اربعمائة وخمسون الف دوالر امريكي 

قيمة الدعوى: اربعمائة وخمسون الف دوالر امريكي 
الئحة واسباب الدعوى 

1 - المدعى عليه مدين للمدعية بمبلغ وقدره اربعمائة وخمســون الف دوالر امريكي بموجب ســند 
موقع منه وفقا لالصول. 

2 - ان تمنــع المدعــى عليــه من دفع الدين المترتب في ذمته دون وجه حق يجيز له ذلك ويعتبر اثراء 
على حساب الغير. 

3 - تمــت مطالبــة المدعــى عليه بقيمة هــذا الدين اكثر من مرة ولم يجد المدعي اية اســتجابة الي 
من مطالبتها. 

الصالحيــة: لمحكمتكــم الموقرة صالحية البت والنظر في هــذه الدعوى نظرا لقيمتها ولمكان وجود 
المدعى عليه. 

الطلب: يلتمس المدعي من ســعادتكم تبليغ المدعى عليه نســخة من الئحة الدعوى وتحديد موعدا 
لنظرهــا وغــب االثبات الحكم على المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به والبالغ اربعمائة وخمســون 

الف دوالر امريكي مع الزامه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. 
ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى. ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر باحدى الصحف المحلية عمال بالمادة 62 من قانون 
اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001. واذا لم تحضر أو ترســل وكيال عنك ســوف 

يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون. 

زينب عيسى / رئيس قلم حقوق محكمة بداية رام اهللا 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

4/8 د
محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ  - الرقم: 2010/1340 

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا 
في الملف التنفيذي رقم 2010/1340 

الى المحكوم عليه: فكتور صالح ســعادة ســعادة - هوية رقم 904583200 - رام اهللا - الرام - تحت 
الكسارات 

نعلمــك أن المحكــوم له: جوديت الياس جودة ســعادة - يمثلها صندوق النفقة الفلســطيني وكيلته 
المحامية عطاء شيخة 

نعلمك ان المحكوم له قام بتجديد االجراءات في الملف التنفيذي اعاله لذا يتوجب عليك انت و/أو من 
تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل اســبوعين من نشــر هذا االعالن وبعكس ذلك سيتم السير باجراء 

التنفيذ حضوريا بحقك وعلى ذلك تم اجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون. 

مأمور التنفيذ 

«زكريا محمود عوض»
زكريا محمود أحمد عوض (حسام العوضي) من مواليد 
المجدل عام 1948م، هاجرت عائلته إلى قطاع غزة على 

إثر النكبة واستقر بهم المقام في حي الزيتون.
تلقى تعليمه األساســي هناك، ثم انتقلت األســرة إلى 
مصــر وإلــى مدينة طنطــا تحديــداً حيث أتــم تعلميه 
اإلعدادي والثانوي وبعدها التحق بالجامعة ليتخصص 

بالعالج الطبيعي.
التحــق بحركة فتــح عام 1969م، وشــارك في جمعية 
الهالل األحمر الفلسطيني، كما شارك في معارك الدفاع 
عن الثورة غادر إلى الســاحة اللبنانية بعد أحداث أيلول 
1970م، وقام بإنشــاء أول عيادة صحية ومركز اسعاف 

في النبطية في جنوب لبنان.
تم تكليفه عام 1972م، مع مجموعة من زمالئه بإنشاء 
أول مركــز تأهيل للمعاقين ومن خالل هذا المركز تم 
إنشــاء أول مصنع لألطــراف الصناعية في بيروت وفي 
عدة أماكن أخرى على الســاحة اللبنانية وخاصة خالل 

الحرب األهلية عام 1975 1976-م.
غادر بيروت عام 1982م، إلى صنعاء وبعدها ذهب إلى 
القاهرة والتحق بالهالل األحمر الفلســطيني من خالل 
مستشفى فلسطين بالقاهرة حيث تم تكليفه بإنشاء 
مركــز للعالج الطبيعي وتأهيل المعاقين واســتمر في 

عمله حتى العودة إلى أرض الوطن.
كان من األوائل الذين عادوا بعد اتفاق أوســلو والتحق 
بوزارة الصحة الفلســطينية في قطاع غزة للمساهمة 

بتطوير الخدمات الصحية.
تم نقله إلى الخدمات الطبية العســكرية حيث أشــرف 
على قسم العالج الطبيعي وبقي على رأس عمله حتى 
تقاعده بتاريــخ 2008/3/1م، وبعــد التقاعد غادر إلى 

القاهرة ومكث هناك.
شــارك في العديد من المؤتمرات الطبية والعلمية في 
أكثر من دولة عربية واجنبية، كما ساهم بإنشاء االتحاد 
الرياضــي للمعاقين الفلســطينيين وحصل على عدة 
دورات تخصصــه في التشــيك وبريطانيا وعلى دورات 

تخصصية في صناعة األطراف الصناعية.
رحل بعد رحلة طويلة حافلة بالعطاء والتضحية.

رحم اهللا اللواء حسام العوضي واسكنه فسيح جنانه.

«القدس المفتوحة» و«التربية» تعقدان مؤتمرا بعنوان «ظاهرة التسرب المدرسي: األبعاد والحلول»
الخليل - الحياة الجديدة - نظمت كلية العلوم 
التربويــة في جامعة القدس المفتوحة وفرع 
الجامعة في يطا ومديريــة التربية والتعليم 
في المدينة، امس، المؤتمر التربوي المحكم 
(ظاهرة التسرب المدرسي: األبعاد والحلول)، 
والــذي عقــد ايضا في قطاع غــزة عبر نظام 

الربط التلفزيوني.
وكان المؤتمر افتتح بتالوة عطرة من القرآن 
الكريم، ثم الســالم الوطني فقراءة الفاتحة 
على أرواح الشهداء، وألقى كلمة وزير التربية 
والتعليم العالي عزام أبو بكر الوكيل المساعد 
لشــؤون التخطيــط في الــوزارة، مؤكــداً أن 
التربيــة والتعليم تنظر باهتمام واســع لهذه 
الظاهــرة، حيــث إن الــوزارة وضعــت خطــة 
اســتراتيجية لمعالجــة أســباب التســرب من 
خالل التوســع في بناء المدارس وإنشاء إدارة 
عامة لإلرشــاد والتربية الخاصة وإدارة عامة 
لألنشطة الطالبية، وعملت الوزارة على حل 
مشكلتي االكتظاظ والدوام المسائي من خالل 

بناء وحدات وغرف صفية إضافية.
وألقــى مديــر فــرع يطــا د. محمــد الحــروب 
كلمــة نيابة عــن د. يونس عمــرو، حيا فيها 
المؤتمريــن وشــكرهم علــى ما بذلــوه من 
جهود بحثية قيمة، وأوضح لهم أن تأســيس 
جامعة القدس المفتوحة جاء اســتجابة لكل 
التحديات التي فرضها المحتل الغاضب، وبقرار 
وطني جريء من الشهيد ياسر عرفات، وهي 
للكل الفلســطيني وطنيــاً وتربوياً، وتحملت 
مسؤولياتها، وتعهدت بإيصال العلم والثقافة 
الوطنية وتعزيز الصمود لكل أهلنا أينما كانوا، 
واستدامت في العطاء في ظل قيادتنا الصابرة 
الصامــدة المحافظة علــى الثوابت الوطنية، 

ممثلة بسيادة الرئيس محمود عباس.

وبيــن ياســر صالح، مديــر مديريــة التربية 
والتعليــم العالــي في يطا، أن الــوزارة تولي 
ظاهرة التســرب اهتماماً بالغاً، وهي تشارك 
فــي هذا المؤتمر العلمي لحرصها على وضع 
تشــخيص دقيق للظاهرة، واســتعرض في 
كلمتــه أن فكرة عقد هذا المؤتمر تأتي كون 
ظاهــرة التســرب فــي مدينة يطــا تعبر عن 
االحتياج الحقيقي والضروري لمعالجة قضية 
ملحة وباتت تؤرق الغيورين على هذا الوطن 
المعطاء، مؤكداً أنها تتجاوز في حجمها النسبة 
العامــة في الوطــن، حيث وصلــت إلى حدود 
(%4)، فــي حين بلغــت النســبة العامة (2%)، 
مشــيراً إلى مرحلة الشراكة مع فرع الجامعة 
فــي يطا، حيث تبلورت الفكرة وتم تشــكيل 
اللجــان المتخصصــة واإلعالن عــن المؤتمر 

حسب األصول. 
مــن جانبه، قــال د. مجدي زامــل عميد كلية 
العلــوم التربية، ورئيــس اللجنة التحضيرية 
في المؤتمر: «ظاهرة التسرب المدرسي من 
الظواهــر المهمة التي يجب تســليط الضوء 

ل خطورة  عليها، فالتســرب المدرسي يشــكّ
كبيرة لألفراد والمجتمع، ويمثّل إهداراً تربوياً 
هائالً، ويؤدي إلى ضياع األفراد والمؤسســات 
والمجتمعــات، وســيطرة الجهــل والتخلــف، 

وباختصار فإنه ظاهرة مدمرة».
 وأضــاف أن المؤتمر جاء حرصاً على رســالة 
جامعــة القــدس المفتوحــة ووزارة التربيــة 
والتعليــم العالــي فيمــا يخــص المنظومة 
التربويــة والتعليمية، وإيماناً منا وانســجاماً 
مع الهــدف التنموي الرابع الــذي ينص على 
(ضمــان التعليــم الجيــد المنصف والشــامل 
للجميــع، وتعزيز فــرص العلم مــدى الحياة 
للجميــع)، ومعالجــة المشــكالت والظواهــر 
الســلبية التي تعيق وصــول التعلم للجميع، 
وانطالقــاً مــن الدراســات واإلحصائيات التي 
أشــارت إلى ارتفاعِ نسبة التسربِ المدرسي 
في فلسطين التي تزيد باضطراد مع ارتفاعِ 
مستوى الصف، والمرحلة الدراسية، ويالحظُ 
كذلك أن نسب التســربِ تكونُ مرتفعةً بين 
الذكور مقارنةً مع اإلناث. وبات من الضروري 

تكثيف الجهود للتصدي لمشــكلة التســرب 
المدرســي، والبحث عن الحلــول الفعالة لها، 
والوقوف على هــذه الظاهرة، التي هي نتاج 
لمجموعة من األســباب، تتفاعل وتتراكم مع 
بعضهــا تصاعدياً لتدفع الطالب، وبقبول من 
ه  أسرته إما برضاها أو كأمر واقع، إلى خروجِ
من النظام التعليمي قبل االنتهاء من المرحلة 

التعليمية التي ابتدأها.
وشــدد المشــاركون في اعمال المؤتمر على 
ضرورة اهتمام المؤسسة التربوية والتعليمية 
بظاهرة التسرب المدرسي باعتبارها ظاهرة 
تؤثر ســلباً على مخرجات التعليم المدرســي 
ومدخــالت التعليم الجامعــي، وضرورة قيام 
المؤسسة التربوية والتعليمية بتحديد برامج 
تدريبية خاصة بمديري المدارس والمعلمين، 
لتعزيز قدراتهم على تحسين المناخ المدرسي 
العام، واالرتقاء بمستوى الفاعلية المدرسية.

وطالب المشاركون بتفعيل االتصال والتواصل 
بين المدرســة ومؤسســات المجتمع المحلي 
ومجالــس أولياء األمــور، وتنظيمهــا لبرامج 
توعوية لألســر للحد من تسرب الطلبة، كما 
طالبــوا باالهتمــام بمراكز التعليــم المهني 
وتوســيع انتشــارها فــي جميــع المحافظات 
الفلســطينية، للتمكــن مــن إعــادة التأهيل 
للطلبة المتسربين بما يتناسب مع قدراتهم.

 وشــدد المشــاركون أيضــاً علــى ضــرورة 
تفعيل دور المرشــد النفســي والتربوي في 
المدارس من خالل تنظيم برامج إرشــادية 
ومديــري  والمعلميــن  لألهالــي  وعالجيــة 
المدارس والطلبة، نظراً لعالقتهم ودورهم 
المباشــر والمؤثر في الطلبــة، والعمل على 
مساعدة الطلبة في حل مشكالتهم النفسية 

واالجتماعية والتربوية.

أريحا تحيي يوم الصحة العالمي
أريحــا - الحيــاة الجديــدة - 
أحيت محافظة أريحا واألغوار، 

امس، يــوم الصحة العالمي، 
تثقيفي  صحي  يوم  بتنظيم 

جابــت  مركزيــة  ومســيرة 
نظمتهــا  المدينــة،  شــوارع 
مديرية الصحة في المحافظة 
المحافظــة  مــع  بالتعــاون 
كــز  ا لمر ا و لمؤسســات  ا و
والجمعيات التي تقدم خدمات 

صحية وعالجية.
أريحــا  محافــظ  وتطــرق 
واألغــوار جهاد أبو العســل، 
إلى القطاع الصحي والجهود 
التي تبذلها الحكومة لتنمية 
وتطوير نوع وجودة الخدمات 
التي تقدم للمواطن وتوفير 
تتعلــق  التــي  االحتياجــات 
بالرعايــة الصحيــة وتقديم 

العالج والخدمات العالجية.
وأشار مدير صحة المحافظة 
اراب عنانــي، إلــى التعــاون 

والتكامــل مــع المؤسســات 
عالجية  خدمــات  تقدم  التي 
مثــل جمعية الهــالل األحمر 
مــات  لخد ا و لفلســطيني  ا
الطبية العسكرية، إلى جانب 
القطاع  ومؤسسات  جمعيات 
الخاص في انجاح الفعاليات.

وبينت مســؤولة دائــرة الصحة 
بالمحافظة ســمر بشــارات، أن 
فحوصــات  تضمنــت  الفعاليــة 
طبيــة مجانية وتوزيع نشــرات 
تعريفية وتثقيفية للمشاركين 
في الفعالية وتقديم استشارات 
تغذية، وقدم مدير سلطة جودة 
البيئــة بالمحافظــة أمجــد جبر 
شرحا عن أجهزة قياس الضجيج 
واإلشــعاع والعالقــة بين البيئة 

والصحة.

«الدبلوماسية والسياسات العامة» تطلع 
وفداً طالبيا دنماركياً على المستجدات

رام اهللا - الحياة الجديدة - اســتقبلت الدائرة الدبلوماسية 
والسياســات العامة في منظمــة التحرير، وفدا طالبيا من 
الدنمارك، حيث تم اطالعهم على آخر التطورات على ارض 
الواقع والمستجدات السياسية محليا وإقليميا وعرض آخر 

اإلحصائيات المتعلقة بواقع الشباب الفلسطيني.
وتم خالل اللقاء، الذي عقد امس، في مقر الدائرة بمدينة 
رام اهللا، اســتعراض االنتهــاكات اإلســرائيلية المخالفــة 
للقوانين واألعراف الدولية بما في ذلك تهرب دولة االحتالل 
من التزاماتها ومسؤولياتها، في ظل غياب معايير وخطوات 
دولية جادة وفاعلة لمســاءلتها ومحاسبتها على خروقاتها 
المتواصلة لقرارات الشرعية الدولية بغطاء ودعم وشراكة 

من اإلدارة األميركية.
واكد االجتماع، على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل 
جــاد وفاعل إلنهــاء االحتالل ومحاســبة إســرائيل على 
جرائمها بحق شعبنا األعزل، وإقامة الدولة الفلسطينية 
المســتقلة وذات الســيادة على حــدود 1967 وعاصمتها 

القدس الشرقية.

«سيدات قراوة بني زيد» 
تستكمل عروض «يال نشوف فيلم»

رام اهللا - الحيــاة الجديدة - اســتكملت جمعية «نادي ســيدات 
قــراوة بني زيد» التوعوية عرض االفالم التوعوية لجمهورها 
من امهات وطالبات وموظفات القرية، وتركز النشاط اليوم على 
الجانب التوعوي الصحي المتعلق برمي النفايات في بحر غزة 

وتلوثه بالمياه العادمة.
وســلط فيلم «شــكلو حلــو.. بس»، اخــراج رنا مطــر الضوء 
على ظاهرة رمي النفايات في بحر غزة واالثار الســلبية لهذه 
الظاهرة، باعتباره المتنفس الوحيد ألهالينا في القطاع، اذ تلجأ 
العائالت والفئات المجتمعية المختلفة للتنزه والسباحة، في حين 
تقل أعداد المتنزهين بعد ما تعرض له البحر من سوء استخدام 
وممارســات ســلبية.  ويحاكي الفيلم االنتهاكات التي تتعرض 
لهــا فئــة الصيادين من منع صيد األســماك، وتقليل مســافة 
المسموحة للصيد واثرها على الوضع االقتصادي والمعيشي.

وتم عرض الفيلم في قاعة الجمعية بحضور موطنات من البلدة 
وأعضاء الجمعية، وسيرت اللقاء فيوال عطاهللا، وأدارت النقاش 
الذي تمحور على الممارسات السلبية من االنسان، وحول اهمية 
الحفاظ على الموارد الطبيعية، والرقابة ودور الجهات الرسمية 
بردع هذه الظواهر الســيئة، والتوعية المجتمعية للمواطنين 

واالطفال تحديداً
والقى الفيلم استحسان المشــاركات، كما ساهم في التوعية 
المســتمرة في الحفاظ على نظافــة المرافق العامة كافة من 

نظافة البلدة، ونظافة الحدائق العامة والبحر.  
واكــد على اهمية تطبيق ميثــاق المواطن لمنطقة قراوة بني 
زيد الذي يحاكى دور ومسؤوليات المواطن والهيئة المحلية في 
تقديم افضل الخدمات والحفاظ على بيئة نظيفة صحية للبلدة

ويأتي النشاط ضمن مشروع يال نشوف فيلم «مشروع شراكة 
ثقافيــة مجتمعية تديره مؤسســة « شاشــات ســينما المرأة « 
بالشراكة مع جمعية الخريجات الجامعيات – غزة وجمعية «عباد 
الشــمس لحماية االنســان والبيئة « بدعم رئيسي من االتحاد 
االوروبي ودعم مساند من  « سي اف دي»السويسرية وممثلية 

جمهورية بولندا في فلسطين.

المفتي العام يدعو لمراجعة دار اإلفتاء 
قبل إصدار اإلمساكيات الرمضانية

القــدس المحتلة - وفــا - دعا 
المفتي العام للقــدس والديار 
الفلســطينية، رئيــس مجلس 
اإلفتــاء األعلى محمد حســين، 
المواطنين وأصحاب المطابع إلى 
مراجعة دار اإلفتاء الفلسطينية 
وفي  الشــريف،  القــدس  فــي 
المحافظات الفلســطينية قبل 
الشــروع بطباعة اإلمســاكيات 
من  التأكد  بهــدف  الرمضانية، 
المواقيــت والتواريخ، وذلك مع 
اقتــراب حلــول شــهر رمضان 

المبارك.
حســين،  لشــيخ  ا ل  قــا و
فــي بيــان أمــس، إن إعداد 
اإلمســاكيات وطباعتهــا أمر 
تعبــدي يتعلــق بركنين من 
أركان اإلسالم، وهما الصالة 
يقتضــي  ممــا  والصيــام، 
حتى  المواقيت  دقــة  مراعاة 
عباداتهم  المســلمون  يؤدي 
لصحيــح،  ا لوجــه  ا علــى 
موضحا أن هناك أخطاء تقع 
فيهــا المطابــع أحيانــا بغير 
قصــد فــي كل عــام، داعيا 
أصحــاب العالقــة إلى توخي 
الدقــة والحــذر عنــد طباعة 

اإلمساكيات الرمضانية.
ودعــا إلــى االســتعاضة عن 
اســتخدام كلمة «اإلمساك» 
بعبــارة  الفجــر،  أذان  قبــل 
«األذان األول»، وبنــاء عليــه 
يصبح ترتيب المواقيت على 
األول،  األذان  اآلتــي:  النحــو 
العصــر،  الظهــر،  الفجــر، 
المغرب، العشاء، وذلك دفعاً 
لاللتبــاس الــذي يقــع فيــه 
بعض النــاس، إذ يظنون أن 
أذان اإلمساك يعني االمتناع 
عن الطعام والشــراب، وهذا 
خطــأ، فاالمتنــاع يكون عند 
أذان الفجر الثاني، والذي به 
يبدأ دخول وقت صالة الفجر.

اعتمــاد  المطابــع  وناشــد 
األقصى  المســجد  مواقيــت 
المبــارك، مع مراعــاة فروق 
الوقت فــي المــدن األخرى، 
مضيفاً أنه يمكن للمواطنين 
االطالع  المطابــع  وأصحــاب 
ة  لصــال ا قيــت  تو علــى 
الدهــري الــذي قامــت الدار 
بطبعه ونشره على موقعها 
www.darifta.  اإللكترونــي

org


