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أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة

ّ
محكمة االحتالل تصدر أحكامًا بحق  4أس��رى
رام الل���ه " -األي���ام" :أصدرت محكمة االحتالل في "س���الم" أحكامًا ّ
بالس���جن
ّ
الفعلي والغرامات المالية بحق عدد من األسرى.
ّ
وأوضح نادي األس���ير ،في بيان صحافي ،أم���س ،أن االحتالل أصدر حكمًا بحق
األس���ير س���اهر أبو عمر ّ
بالسجن لس���ت س���نوات وغرامة مالية بقيمة (6000
ّ
ّ
ش���يكل) ،وبحق األسير نسيم داود بني شمس���ة بالسجن لـ( 34شهرًا) وغرامة
ّ
بقيمة ( 2000ش���يكل) ،وبحق األس���ير حسين جميل حش���اش لـ( 33شهرًا)،
ّ
وغرامة بقيمة ( 4500ش���يكل) ،فيما أصدر حكمًا بحق األس���ير وائل حش���اش
ّ
بالسجن لـ( 16شهرًا) ،وغرامة بقيمة ( 2000شيكل).

جانب من االجتماع.

قلقيلية :بحث قضايا تتعل��ق بعمل الهيئات المحلية
قلقيلي���ة " -األيام" :بحث محافظ قلقيلي���ة اللواء رافع رواجبة ،في دار
المحافظة ،أم���س ،عدة قضايا تتعلق بعمل الهيئ���ات المحلية ،وآليات
تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وحضر االجتماع الذي ترأسه المحافظ ،نائبه العميد حسام أبو حمدة،
ورئيس البلدية الدكتور هاش���م المصري ،ورؤس���اء البلديات والمجالس
المحلية وممثلون عن مديرية الحكم المحلي.
وأك���د المحافظ عل���ى دور الهيئ���ات المحلي���ة في البن���اء والتطوير
وتقديم الخدمات للمواطنين ،مشيرًا إلى التحديات التي تواجه الشعب
الفلسطيني والمخططات الصهيونية الهادفة إلى قضم األرض وتهجير

المواطني���ن ،منوهًا إلى أن ما يجري في الخان األحمر هو مخطط احتاللي
لتهجير أهالي المنطقة وفرض واقع اس���تيطاني جديد يعزل األراضي
الفلسطينية ،مضيفًا :إن االنحياز األميركي لصالح االحتالل أعطى الضوء
األخضر لالحتالل من أجل تنفيذ مخططاته.
وأش���ار اللواء رواجبة إلى التحدي الذي تواجهه القيادة الفلسطينية
م���ن أجل الحفاظ على الثوابت الفلس���طينية ،داعي���ًا إلى االلتفاف حول
القي���ادة في هذه المرحل���ة الصعبة ،مؤكدًا على أهمية المش���اركة في
الفعاليات الوطنية إلسناد المرابطين في الخان األحمر لمواجهة سياسة
اإلرهاب المنظم التي يقوم بها االحتالل ضد سكان الخان.

عساف وأبو زيد مع المشاركين في الدورة.

عساف وأبو زيد يكرمان كادر
"وفا" المشارك في دورة تدريبية
رام الله  -وفا :كرم المش���رف العام على اإلعالم الرس���مي الوزير أحمد عساف،
ورئيس ديوان الموظفين ،رئيس مجلس إدارة المدرس���ة الوطنية الفلسطينية
لإلدارة موس���ى أبو زي���د ،كادر من وكالة األنباء والمعلومات الفلس���طينية "وفا"
عقب اختتام دورة تدريبية حول االتصال والتواصل وإعداد التقارير اإلدارية.
وس���لم الوزيران ،امس ،الشهادات على  16مش���اركا في الدورة ،التي
قدمتها المدرسة الوطنية الفلسطينية لإلدارة ،لوكالة "وفا".
وقال عس����اف إن الفرص التي يتيحها ديوان الموظفين العام في مجال
التدريب ،تس����هم في النهوض بواقع الوظيفة العمومية التي كانت سابقا
مثار جدل حول أداء هذا القطاع ومدى قيام كوادره البشرية بواجبهم.
وأش���ار إلى أن المؤسسة الوطنية الفلس���طينية لإلدارة وصلت مراحل
متقدم���ة في األداء ،حي���ث قامت بتدريب متدربين من خارج فلس���طين،
معتب���را أن هذا ضمن اإلنجازات التي تجعلنا فخورين خاصة وأن الرئيس
محمود عباس استقبل هؤالء المتدربين وأشاد بأداء المؤسسات الرسمية.
وأضاف "لدينا ثقة بأننا نس���تطيع تطوير كوادر مؤسستنا اإلعالمية ،التي
مهمته���ا ليس فقط نقل األح���داث الميدانية بل أيضا إعطاء ش���عبنا األمل
وإيصال صوته ورسالته إلى العالم ،وهذه مسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا".
وتابع "إنه إلى جانب نقل األحداث الميدانية ،فإن المؤسسة اإلعالمية
الرس���مية تس���ير بالتوازي من أجل تطوير كادرها الذي وصل لمستوى
مهني ويمارس دوره ليس فقط كإعالمي بل ووطني أيضا".
وأوضح أن اإلعالم الرس���مي قدم الشهداء والجرحى واألسرى وتعرض

لشتى أنواع اإلرهاب لمحاولة اسكات صوته وصورته التي تفضح جرائم
االحتالل اإلس���رائيلي ،مبينا أن ذلك يجعلنا مصممين على االس���تمرار
والمضي في أداء المهمة اإلعالمية.
م���ن جانب���ه ،تحدث أبو زيد عن دور المدرس���ة األساس���ي في تمكين
الموارد البش���رية بالدولة ،لتكون قادرة عل���ى القيام بأدوارها المختلفة
بما يس���هم في تحقيق مخرجات تؤثر في حياة ش���عبنا ،وتحقيق رضا
المواطن في الخدمات المقدمة.
وذكر أن المدرسة تمكنت من إعداد الطواقم التدريبية ،التي تستطيع
منافسة أقرانها في دول متقدمة في العالم ،حيث أن أي تدريب سنقوم
به سيحقق غاياته وأهدافه المطلوبة.
وق����ال أبو زيد إن لدى المدرس����ة  100م����درب ،قامت بإعداده����م على مدار
السنوات الماضية 15 ،منهم جرى إعدادهم على مدار عام ونصف ليستطيعوا
التدريب في أي مكان بالعالم في مجال اإلدارة العامة والوظيفة العمومية.
وأشار إلى أن المدربين قاموا بتدريب  23متدربا دبلوماسيا من  7دول
أفريقية هؤالء يمكن االس���تفادة منهم في حال وصلوا لمواقع قيادية
في بلدانهم بأن يكونوا داعمين لقضايا شعبنا.
وأض���اف "إن التحديات المتمثل���ة باالحتالل والحصار وش���ح األموال
والم���وارد لن تقف عقبة أمامنا وأم���ام إنجازاتنا وال يمكن القبول بأحد ال
يقوم بعمله ألي س���بب كان ،فنحن نسعى لتحقيق أفضل اإلنجازات في
ظل الظروف الصعبة"

في افتتاح مشروع ممول من اليابان لصالحهم

غزة :المتحدثون يطالبون بالتدخل لوقف
االنته��اكات اإلس��رائيلية بح��ق الصيادين
كتب عيسى سعد الله:
طالب متحدثون في كلمات لهم خالل حفل افتتاح مشروع ممول من اليابان
لصال����ح الصيادين في مدين����ة غزة العالم بالتدخل العاجل لوقف ممارس����ات
وجرائم االحتالل االسرائيلي بحق الصيادين.
وأكد هؤالء خالل الحفل الذي حضره ممثل اليابان تاكيش����ي اوكوبو وممثل
عن وزير العمل ووزارات ومؤسس����ات أخرى ،أن أوضاع الصيادين ازدادت قسوة
وس����وءًا في الفترة األخيرة بس����بب الحصار اإلس����رائيلي الخانق الذي تفرضه
إسرائيل على الصيادين.
وش����دد هؤالء خالل الحفل الذي نظم امس ،عل����ى أن حل ازمة الصيادين لن
تتم اال برفع الحصار البحري والس����ماح لهم بالوصول المس����افة التي تحددها
ً
االتفاقات الدولية والتي تتجاوز العشرين ميال.
وف����ي كلمة له أكد أوكوبو أن الصيادين الفلس����طينيين يواجهون مصاعب
وتحديات كبيرة بس����بب الحصار اإلس����رائيلي المفروض على مس����احة الصيد
والذي يؤثر سلبًا على انتاجهم اليومي.
وقال اوكوبو ان اليابان وألجل التخفيف عن الصيادين قررت تمويل مشروع
تحديث مصنع الثل����ج والندافة لصالح جمعية التوفي����ق التعاونية لصيادي
قطاع غزة بقيمة  82ألف دوالر.
وعب����ر اوكوبو عن ثقته بقدرة المش����روع على تحس����ين وضع الصيادين من
خالل تمكنهم من االحتفاظ بجودة اسماكهم ونقلها وبيعها بشكل ممتاز.
ً
وأش����ار السفير الياباني إلى أن المشروع س����يخدم  3300أسرة صياد فضال
عن اسهامه في تطوير بيئة االعمال للصيادين من خالل توفير الثلج بأرخص
االثمان.
وأكد الدكتور س��ل�امة أبو زعيتر عضو مجلس إدارة الصندوق الفلس����طيني
للتش����غيل أن قطاع الصيد يتع����رض النتهاكات وجرائم إس����رائيلية يومية
ً
كبدته خسائر فادحة ،فضال عن تس����ببها في قتل واصابة واعتقال العشرات
دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة
المحاكم الشرعية
محكمة رام الله والبيرة الشرعية

من الصيادين س����نويًا ومصادرة معدات ومستلزمات الصيد وتضييق مساحة
ً
الصيد التي تراجعت من عش����رين ميال كما نصت عليها اتفاقية اوس����لو الى
اقل من ستة أميال.
وقال ان المئات من الصيادين أصبحوا عاطلين عن العمل بفعل االنتهاكات
اإلسرائيلية التي تمثلت في تحجيم وتضييق مساحة الصيد ،داعيًا المجتمع
الدولي وهيئاته المختلفة إلى التدخل العاجل والسريع للجم هذه االعتداءات
الت����ي صعبت حياة الصيادين وادخلتهم في مس����تنقع البطالة لينضموا الى
أكثر من  400الف عاطل عن العمل في فلسطين.
من جانب����ه ،دعا رئيس جمعي����ة التوفيق التعاونية لصي����ادي القطاع عبد
المعط����ي الهبيل ال����ى توفير الحماي����ة للصيادين والدع����م التقني والمادي
لمواجهة تداعيات الحصار اإلسرائيلي.
واس����تعرض الهبيل في كلمة معاناة الصيادي����ن المتمثلة في تعرضهم
للقتل واالعتقال اليومي على يد قوات االحتالل اإلس����رائيلي والتراجع الهائل
في محصول الصيد.
وقال الهبيل ان احتياجات الصيادين كبيرة وبحاجة الى تضافر كل الجهود
ودعم الممولين واألصدقاء.
بدوره أش����ار مدير عام الثروة السمكية بوزارة الزراعة المهندس عادل عطا
الله إلى مواصلة إس����رائيل احتجاز واختطاف اكثر من سبعين مركب صيد من
مختلف االحجام.
وأض����اف عط����ا الله في كلم����ة له ان الظروف القاس����ية الت����ي يتعرض لها
الصيادون أجبرت المئات منهم على مغادرة المهنة لعدم جدواها.
فيما تحدث نبيل المبحوح مدير عام هيئة التعاون في قطاع غزة عن أهمية
االرتقاء بعمل الجمعيات التعاونية وقدرتها على تحسين واقع الصيادين.
واعتبر المبحوح في كلمة له ان قدرة جمعية التوفيق على تنفيذ مثل هذه
المش����اريع هو مؤشر على دخول التعاونيات في مجال عمل جديد سوف يعود
بالفائدة على قطاع اقتصادي مهم.

أبو عمرو يبحث مع السفير الصيني والقنصل
الفرنسي آخر التطورات وتعزيز التعاون
رام الل����ه " -وفا" :بحث عضو اللجنة التنفيذية ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو مع
السفير الصيني لدى دولة فلسطين قواه واي تعزيز التعاون في المجاالت المختلفة،
خاصة في مجال الطاقة المتجددة والعالقات التجارية.
وطال����ب أبو عمرو خالل اللقاء ال����ذي عقد في مكتبه بمدين����ة رام الله امس ،بزيادة
المشاريع ،وزيادة التبادل التجاري ،وتشجيع االستثمار الصيني في فلسطين.
وتط����رق أبو عمرو إلى الموق����ف األميركي واإلجراءات األخي����رة وأثرها الخطير على
الش����عب الفلسطيني ،خاصة إيقاف المس����اعدات عن وكالة غوث وتشغيل الالجئين
الفلس����طينيين "األونروا" ومستش����فيات القدس ،وإغالق مكتب منظمة التحرير في
واش����نطن ،مؤكدًا أن ه����ذه اإلجراءات تضع اإلدارة األميركية ف����ي حالة من العداء مع
الشعب الفلسطيني.
وعبر أبو عمرو عن تقدير منظمة التحرير والحكومة والش����عب الفلس����طيني لموقف
الصين ،حكومة وشعبا ،ودعمها المتواصل لقضية الشعب الفلسطيني العادلة.
كما بحث أبو عمرو مع القنصل الفرنس����ي العام بيير كوش����ار آخر المستجدات على
الساحة الفلس����طينية ،وزيارة الرئيس المرتقبة لفرنسا واالجتماعات المشتركة بين
الجانبين الفلسطيني والفرنسي ،وسبل تعزيز التعاون.
وثمن أبو عمرو دور الجمهورية الفرنس����ية في دعم القضية الفلس����طينية ،مشددا
على أهمية الدور الفرنس����ي في دعم الش����عب الفلس����طيني من أج����ل الحصول على
حقوقه المشروعة وإنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي بشكل عادل.
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ً
 159ممثال عن هيئات ومؤسسات
طبية عالمية يتضامنون مع "األونروا"
رام الل���ه " -األي���ام"ّ :
عب���ر  159عالمًا
ً
ً
ومحاضرًا وعام�ل�ا وطبيب���ًا وممثال عن
هيئ���ات ومؤسس���ات طبي���ة مهم���ة
وعريق���ة من كاف���ة أنح���اء العالم عن
تضامنه���م مع وكالة غوث وتش���غيل
الالجئين الفلسطينيين "األونروا".
جاء ذلك في رس���الة دع���م لألونروا،
تس���لمتها مجل���ة "النس���ت" الطبي���ة
ّ
العريقة ،موقعة من هذه الشخصيات
الـ .159
وأوضح���ت المجل���ة ،بحس���ب بي���ان
ص���در عن "األون���روا" ،أم���س ،ووصلت
"األيام" نس���خة عنه ،أن الرسالة حملت
دعمًا قوي���ًا لألونروا على ض���وء القرار
األميركي بوقف مس���اعداتها ،وحذرت
من تداعيات هكذا قرار على الالجئين
الفلسطينيين.
وتعتب���ر مجل���ة "النس���ت" الطبية ،
والتي أسست في العام  ،1823من أهم
وأعرق المجالت الت���ي تعني بالقضايا
الطبي���ة وتجلياته���ا المجتمعي���ة
واإلنس���انية على صعي���د العالم وهي
مجلة تق���در عاليًا إس���هامات األونروا
الطبية وتنش���ر وتغطي بش���كل دوري
إنج���ازات وتحديات الخدم���ات الطبية
التابعة لألونروا.

بنك القدس يقدم تبرعًا لصندوق
الطالب المحتاج في جامعة النجاح
نابل����س " -األيام" :قدم وفد م����ن بنك القدس تبرعا لصن����دوق الطالب المحتاج في
جامعة النجاح الوطنية ضمن صندوق المسؤولية االجتماعية للبنك.
ج����اء ذلك خالل زيارة قام الوفد للجامعة والذي ضم دريد جراب نائب رئيس مجلس
اإلدارة وصالح الهدمي الرئيس التنفيذي لبنك القدس ومنتصر الشش����تري – نائب
الرئيس التنفيذي وس����هى البياري مدير تنمية ودائع الشركات وأسامة النجار مدير
دائرة األعمال المصرفية للشركات باإلضافة إلى عدد من المدراء في البنك.
والتقى الوفد القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور ماهر النتش����ة بحضور رش����يد
الكخن المدير المالي ومحمد كوبري القائم بأعمال مدير العالقات العامة.
وقدم د .النتش����ة للوفد ش����رحا ع����ن الجامعة وبرامجه����ا والتط����ورات األكاديمية
الت����ي وصلت إليها الجامعة ال س����يما اعتماد العديد من البرام����ج لدرجتي الدكتوراة
والماجس����تير ،مش����يدًا بالعالقات المتميزة التي تربط الجامعة وبنك القدس ال سيما
أن البن����ك يقدم العديد من الخدمات المتميزة للموظفين من خالل فرعه في الجامعة
متمنيًا مزيدا من التعاون المشترك بين الطرفين.
وأش����اد الجراب ف����ي حديثة بأهمية العالق����ة المتميزة التي ترب����ط الجامعة ببنك
القدس من����ذ فترة طويلة من خالل الش����راكة المتميزة مع الجامع����ة وتقديم البنك
أفض����ل الخدمات لموظفيه ،مبدي����ا إجابته لما وصلت إليه الجامع����ة من تطورات في
مختل����ف المجاالت ال س����يما البحثية منها معربا عن س����عادته بحصول الجامعة على
جوائز متميزة ومتقدمة.

"الخارجية" تطالب "الجنائية الدولية"
بفتح تحقيق بجرائم االحتالل
رام الل����ه " -األيام" :طالب����ت وزارة الخارجي����ة والمغتربين مكت����ب المدعية العامة
للمحكمة الجنائية الدولية بس����رعة فتح تحقيق جنائي في الجرائم المس����تمرة التي
ترتكبها س����لطات االحتالل اإلس����رائيلي ،بما فيه تلك الجرائ����م الناجمة عن منظومة
االس����تيطان االستعماري ،وأن تعمل على مالحقة المس����ؤولين عن ارتكابها ،تحديدًا
بشأن الخطر الوشيك الذي يواجه الخان األحمر.
كم����ا طالبت الوزارة ،ف����ي بيان صحافي ،أم����س ،األمم المتح����دة والمجتمع الدولي
بالتصدي لما ترتكبه سلطات االحتالل اإلسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ،تحديدًا
المواطنين الفلسطينيين من الخان األحمر.

جامعة غزة تستقبل مجموعة من الطلبة
المكفولين في برنامج األيتام باإلغاثة اإلسالمية
غزة"-األيام" :اس����تقبلت جامعة غزة ممثلة برئيسها األس����تاذ الدكتور عبد الجليل
صرصور مجموع����ة من األيتام الناجحين ف����ي الثانوية العام����ة والمكفولين لبرنامج
األيتام باإلغاثة اإلس��ل�امية ،من أجل تنفيذ لقاء إرش����ادي مهني واختيار التخصص
للطلبة وفقًا لميولهم ومعدالتهم.
وحضر اللقاء الدكتور إبراهيم أبو رحمة عميد شؤون الطلبة ومحمد شبير وياسمين
العشي من اإلغاثة اإلسالمية وصالح صهيون مدير مكتب العمل وعبد الوهاب حبوش
رئيس قسم اإلرشاد في وزارة العمل.
وقدم صرصور ش����رحًا عن جامعة غزة ونش����أتها ومراحل تطورها والى األفواج التي
تم تخريجها من الجامعة ،وعن التخصصات المميزة التي تتماش����ى مع سوق العمل،
مؤكدًا أن جامعة غزة تس����عى لتخريج طالب متعلم ومثقف يستطيع أن يساهم في
بناء الوطن ،وأن الجامعة تس����عى الى أن تكون ضم����ن الجامعات العالمية ،كما تطرق
رئي����س الجامعة الى الدبلوم����ات المهنية التي تنفرد بها جامعة غزة لتزويد س����وق
العمل بطلبة مؤهلين.
كما قدم عمداء الكليات ش����رحًا تفصيليًا لكل تخصص ومميزاته وعن مدى احتياج
س����وق العمل له وعن الخبرات التي اكتس����بها الطلبة خالل دراس����تهم الجامعية من
خالل وج����ود المختبرات المزودة بأحدث
األدوات واألجه����زة الت����ي تعم����ل على
تطوير أداء الطالب وإكس����ابه المهارات
والخبرات العملية.

جانب من اللقاء.

غنيم يبحث مع بلديتي حلحول وصوريف
إنشاء مجلس خدمات للمياه شمال الخليل
رام الله " -األيام" :بحث رئيس س����لطة
المياه م����ازن غنيم ،ف����ي مكتبه ،أمس،
مع رئي����س وأعض����اء بلديت����ي حلحول
وصوري����ف ،جملة م����ن القضاي����ا ،على
رأس����ها إنش����اء مجلس خدمات مشترك
للمياه والصرف الصحي لشمال الخليل،
والذي يض����م بلدات حلح����ول ،بيت أمر،
صوريف ،س����عير ،الش����يوخ ،بني نعيم،
ش����يوخ العروب ،خاراس ،نوبا ،بيت أوال،
حتا ،الدير ،مسافر بني نعيم.
كم����ا جرى خ��ل�ال اللقاء االط��ل�اع على
الخطوات التي تم إنجازها واالحتياجات
المتبقية للبدء في أعمال المجلس على
أرض الواق����ع وتنظي����م العمل فيه وفق
آليات ونظم واضحة.

بيت لحم " -األيام" :أطلقت مؤسسة
أفكار للتطوي����ر الترب����وي والثقافي،
أم����س ،في مكتب����ة البعث����ة البابوية
ف����ي بيت لحم ،أول����ى فعاليات برنامج
البطول����ة الوطني����ة لف����ن المناظ����رة
لمدارس فلسطين بالمدارس الخاصة،
وذلك بتنظيم لقاء مع مدراء ومعلمي
ّ
بمديريتي القدس
الم����دارس الخاصة
وبي����ت لح����م ،بالتع����اون م����ع البعثة
البابوية  -القدس.
وعقدت مؤسس����ة "أف����كار" لقاء مع
الم����دارس الخاص����ة المش����اركة في
البطول����ة الوطني����ة لف����ن المناظ����رة
لم����دارس فلس����طين ،2019/2018
وذلك قبيل انط��ل�اق فعاليات البطولة
الوطنية للتحضير والتجهيز لها.
وافتت����ح اللق����اء مدير ع����ام "أفكار"
ع����ودة زه����ران مؤك����دًا اس����تمرارية
وصي����رورة العمل في تعزي����ز ثقافة

مذكرة تبليغ قرار استئنافي
في الدعوى أساس 2017/1384
المدعية :منال محمد عبد الجواد شافعي /من مخيم األمعري /وكيلها المحامي سعد ادعيس.
المدعى عليه :عالء اكرم ســـليم الطويل /حاليًا مجهول محل اإلقامة في دبي /وأنه لم يسبق
له السكن في األراضي الفلسطينية.
ُ
أبلغـــك بأن القرار رقم  ،499/279/519الصـــادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2018/7/16م ،في
الدعوى أســـاس  ،2017/1384وموضوعها (تفريق للشـــقاق والنزاع) ،قـــد عاد مصدقًا من
ً
قبل محكمة االستئناف الشـــرعية بقرارها رقم  ،2018/361بتاريخ 2018/9/4م ،حكمًا قابال
للطعن أمام المحكمة العليا الشرعية ،وعليه فقد جرى تبليغك ذلك حسب األصول.
قاضي محكمة رام الله والبيرة الشرعية

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة
المحكمة الشرعية في رام الله والبيرة

تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من الثامنة صباحًا
وحت���ى الرابعة عصرًا في األيام والتواريخ التالية ع���ن كل من المناطق التالية من
محافظة رام الله والبيرة:

مذكرة تبليغ إقرار بزواج وطالق رجعي أول آل إلى بائن بينونة صغرى
صادرة عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية

 .1السبت :2018/9/15
جزء من مخيم قلنديا ويشمل منطقة المقبرة ،حارة ساريس والمجاورين ،جزء
من البيرة ويشمل ملعب الهاشمية ،مصنع طوب األمين ،مسلخ بلدية البيرة
والمجاورين ،جزء من بيتين الشارع الرئيسي طريق دير دبوان

إلى المدعوة :نانسي الخطيب من سكان شيكاغو /الواليات المتحدة األمريكية.
أبلغك أن زوجك الداخل بك بصحيح العقد الش���رعي محمد مصطفى مسعد صرمة من دير
دب���وان ،قد أقر أنه أوقع عليك طلقة أولى رجعية بتاريخ 2017/5/3م لدى المركز اإلس���امي
في ش���يكاغو وق���د آل هذا الطاق الرجعي إلى بائن بينونة صغ���رى لعدم إرجاعه لك خال
عدتك الش���رعية بموجب حجة إقرار بزواج وطاق رجعي أول إلى بائن بينونة صغرى الصادر
عن هذه المحكمة رقم  395/116/502تاريخ 2018/9/13م وأن عليك العدة الشرعية اعتبارًا
ّ
ّ
م���ن تاريخه أدناه للمطالبة بالحقوق المالية وأنك ال تحلين له إال بعقد ومهر جديدين ما لم
تكوني مسبوقة منه بطلقتين ،وعليه جرى تبليغك ذلك حسب األصول ،تحريرًا في /3محرم
الحرام1440/ه� وفق 2018/9/13م.

قاضي رام الله والبيرة الشرعي

وأك����د غنيم أهمية ه����ذه الخطوة لما
لها من أثر في توحيد الجهود وتنسيق
العمل بش����كل يخدم التجمعات بشكل
متس����او وتحمل األعب����اء فهي تأتي في
إطار الخطوات المنشودة لبرنامج إصالح
قطاع المياه وخطة س����لطة المياه لرفع
كف����اءة تزوي����د خدمات المياه وإنش����اء
مرافق للمياه.
وأش����ار في الس����ياق ذاته إلى أهمية
وضع األس����س التي تضمن نجاح العمل
في مختلف الجوان����ب اإلدارية والفنية
والمالية والتنموية ،مشددًا على ضرورة
إع����داد خط����ة إس����تراتيجية للمجلس
لألع����وام الخمس القادمة لضمان العمل
وتحقيق األهداف المرجوة من إنشائه.

وتط����رق اللق����اء إل����ى طرح ع����دد من
االحتياج����ات الت����ي ترك����زت على طلب
إعادة تأهيل ش����بكة المي����اه الداخلية
والحاج����ة إلى تأمي����ن مواس����ير للمياه
بأقطار مختلف����ة ،إلى جانب بحث قضية
الص����رف الصح����ي والحاجة إل����ى حلول
بديل����ة للحفر االمتصاصي����ة التي باتت
مكرهة صحية وبيئية إلى حين إنش����اء
محطات للتنقية.
م����ن جانب����ه ،أوع����ز غني����م للجه����ات
المختصة دراس����ة مطال����ب المجلس ،ال
س����يما قضية الصرف الصح����ي ،ووضع
التص����ور المتعل����ق بالجوان����ب الفنية
والمالية إليحاد الحلول المالئمة لتفادي
مشكلة المياه العادمة.

إطالق برنامج البطولة الوطنية لفن المناظرة
ف��ي الم��دارس الخاص��ة بالق��دس وبيت لحم

إعالن عن قطع التيار الكهربائي

الرقم 2017/1384 :أ
التاريخ1440/1/2 :هـ
وفق2018/9/12 :م

وجاء ف���ي الرس���الة التي نش���رتها
المجل���ة وحمل���ت عن���وان "دع���م بقاء
األونروا"" :توف���ر وكالة األمم المتحدة
إلغاثة وتش���غيل الجئي فلسطين في
الش���رق األدن���ى (األونروا) مس���اعدة
إنس���انية منقذة ل�ل�أرواح لما مجموعه
 5,4مليون الجئ من فلسطين يدخلون
اآلن في العقد الثامن من حالة انعدام
دولة لهم ونزاع .إن حوالى ثلث الجئي
فلس���طين ال يزالون يعيش���ون في 58
مخيم���ًا معترفًا ب���ه ،وتق���وم األونروا
بإدارة وتشغيل  702مدرسة إلى جانب
 144مركزًا صحيًا ،بعضهم تضرروا جراء
الكوارث اإلنسانية الجارية في سورية
وقطاع غزة".
وتضيف الرسالة" :لقد عملت الوكالة
على التقليل وبش���كل كبير من انتشار
األم���راض المعدية ومع���دل الوفيات
ونس���بة األمي���ة ،وتش���تمل خدماتها
االجتماعي���ة عل���ى إعادة بن���اء البنية
التحتية والمنازل الت���ي تدمرت جراء
النزاع وتقدم معون���ة نقدية وقروضًا
تمويلية صغيرة للفلسطينيين الذين
ت���م اخت���زال حقوقه���م والذين هم
محرومون من حق العودة إلى وطنهم".
وتابع���ت" :وم���ع ذلك ،ف���إن األونروا

تكاف���ح من أجل بقائه���ا ،ففي الحادي
والثالثي���ن م���ن آب  ،2018أكدت إدارة
ترام���ب أن الواليات المتح���دة ،والتي
كانت في الس���ابق أكبر مانح لألونروا،
ل���ن تقدم بعد اآلن أي تمويل لألونروا..
إن األزمات التمويلية ليس���ت جديدة
على األونروا؛ إال أن هذه األزمة تعد غير
مسبوقة".
واعتب���رت الرس���الة أن "التوق���ف
المفاجئ لخدمات األونروا سيعمل على
خلق حالة طوارئ إنس���انية من شأنها
أن تثقل كاهل البلدان المضيفة التي
ً
هي أصال مثقلة بالفعل ،وهي ستعمل
على مفاقمة النزاعات القائمة وتعطل
الس�ل�ام الهش وتخل���ق عمليات نزوح
جديدة وتولد عدم الرضا والغضب.
وجاء في ختام الرس���الة" :وما لم يتم
اتخاذ إجراء ما ،فإن الحكومات ستكون
قد حصلت على الض���وء األخضر لحالة
طوارئ طاحنة متع���ددة األوجه ،حالة
ال تس���تطيع المنطقة بكل بس���اطة أن
تتحملها ،ونحن الموقعون أدناه ،علماء
وباحثي���ن ،نحث حكوماتن���ا على دعم
األونروا اآلن واستدامة خدمات األونروا
وبالتالي تجنب المزيد من الخسائر في
األرواح والكرامة واألمل".

 .2األحد :2018/9/16

المزرعة الشرقية ،دير جرير ،الطيبة ،رمون.
تعتذر الشركة عن هذا اإلجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويالت والصيانة
على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
دائرة العالقات العامة

االختالف ودم����ج المدارس الخاصة مع
الحكومية.
ّ
من جهت����ه أكد مدي����ر البرنامج في
البعث����ة البابوية جاب����ي كاندو أهمية
الش����راكة والتع����اون مع المؤسس����ات
األهلية كمؤسسة "أفكار" ،لما لها من
أنشطة المنهجية قادرة على التغيير
اإليجابي بالمجتمع الفلسطيني.
وتخلل اللق����اء وضع وإق����رار الخطة
التنفيذي����ة وآليات العمل ألنش����طة
البطولة لهذا العام ،باإلضافة لمناقشة
العقبات الت����ي واجهت البرنامج العام
الماض����ي وحلها ،حيث ع����رض الخطة
مس����ؤول وح����دة البرام����ج بمؤسس����ة

"أفكار" حسام الشعيبي.
وتش����ارك ه����ذا الع����ام م����دارس
اإلنجيلي����ة اللوثري����ة ،والبطريركي����ة
لل����روم الكاثوليك ،والرع����اة الثانوية
األرثوذكس����ية ،والفري����ر الثانوي����ة،
وثانوية تراسنطا للبنات  -راهبات مار
يوسف ،وبيت جاال الثانوية ،وتراسنطا
الثانوية ،والمطران الثانوية.
يذك����ر أن مؤسس����ة "أف����كار" تنفذ
برنامج البطولة الوطنية لفن المناظرة
لمدارس وجامعات فلسطين باللغتين
العربية واالنجليزية للعام التاسع على
التوالي ،وتس����تهدف أكثر من 2200
طالب/ة سنويًا.

