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دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

رقم الملف: 2709/ج/2017 

دائرة االراضي في سلطة اراضي  
اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي رام اهللا الســيد شــادي نصري شكري خوري وذلك 
بصفته وكيال عاما بموجب الوكالة العامة رقم 2017/4352 بتاريخ 2017/8/8 تصديق وزارة العدل 
وذلك بمعاملة بيع على القطعة 74 حوض رقم 12 الكلية من اراضي بيرزيت فمن له اعتراض على 
ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التســجيل خالل فترة عشــرة أيام من تاريخ نشــر هذا االعالن 

وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): نبيل يوسف يعقوب مسلم 

اسم الوكيل: شادي نصري شكري خوري 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

اخطار عدلي 
بدون اجحاف بالحقوق 

انا الموقع أدناه: محمد ابراهيم كايد زيد سكان دير عمار - رام اهللا وحامل هوية رقم (959541830) 
وحامل جوال رقم (0599857849) 

المخطر اليه / موسى نديم عزمي موسى وعنوانه للتبليغ بروقين - سلفيت يوجد له بقالة في وسط 
البلد قرب الجامع القديم ويحمل جوال رقم (0598209062) 

انك قد قمت بمنحي شيك عدد (1) المشار اليه ادناه، وعند عرض هذه الشيك على البنك المسحوبة 
عليه تبين انه بدون رصيد، وانني وبموجب هذا السند أبلغك بوجوب دفع هذا المبلغ في مدة أقصاها 

عشرة أيام من تاريخ هذا االخطار. 
وانه في حالة عدم دفعك لقيمة هذه الشيك في المدة المذكورة فانني سأضطر آسفا لتقديم الشيك 
للمحكمة لتحصيله واقامة شكوى جزائية ضدك بتهمة اعطاء شيكات بدون رصيد، وكذلك اقامة دعوى 

حقوقية لتحصيل قيمة الشيك وكافة المخاسر واالعطال واتعاب المحاماة. 
وعليه اخطرك بوجوب دفع قيمة الشيك وهو / 

رقم الشيك: 30000110 
قيمته: 5000 شيكل 

تاريخ االستحقاق: 2017/2/20 
البنك المسحوب عليه: بنك التجاري األردني 

رقم الحساب: 3208823100 
وعليه فانني التمس من حضرة كاتب العدل المحترم تبليغك نسخة عن هذا االخطار. 

تحريرا في 2017/7/24 
المخطر 

محمد ابراهيم كايد زيد 
عدل رقم 2017/14061 

الى السيد: موسى نديم عزمي موسى 
بناء على طلب المخطر: محمد ابراهيم كايد زيد 

ابلغك نسخة عن هذا االخطار حسب االصول 
تحرير افي 2017/7/24م 

كاتب عدل محكمة بداية رام اهللا 
 2017/7/24

اعالن لتسجيل أموال غير منقولة  تسجيال جديدا صادرا 
عن دائرة تسجيل أراضي رام اهللا  بشأن معاملة التسجيل 

الجديدة رقم 242/ق/2014 
يعلن الطالع العموم أنه تقدم طلب الى دائرة تســجيل أراضي رام اهللا لتســجيل المال غير المنقول 
المبينة أوصافه وحدوده ومساحته بالجدول أدناه تسجيال جديدا وعلى كل من يدعي بحق التصرف أو 
المنفعة أو الملكية أو التعدي على حقوقه أن يتقدم باعتراضه الخطي الى دائرة تسجيل أراضي رام 

اهللا خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ هذا االعالن في الصحف اليومية المحلية. 
الجدول 

1 - اسم وعنوان طالب التسجيل: كامل محمود علي الدالي 
2 - اسم المدينة أو القرية: بدو 

3 - أ- اسم موقع األرض: الراس ب- نوع األرض: ميري 
4 - رقم الحوض: (2) رقم القطعة (12) قيد المالية وحيث نفسها قطعة (32) حوض (8) قيدمساق 

5 - المساحة بموجب قيود المالية: 250م / 2د 
6 - المساحة بموجب المخطط: 545م 

7 - الحصص المطلوب تسجيلها: كامال 
8 - الحدود بموجب المخطط: 

شماال: داود محمود علي الدالي 
جنوبا: شارع 
شرقا: شارع 
غربا: شارع 

9 - كيفية األيلولة لطالب التسجيل: عز طريق الشراء بموجب عقد البيع تاريخ 2007/12/2 
تحريرا في 2015/5/26 

مدير دائرة تسجيل رام اهللا 

9/10 د

9/10 د
9/10 د

فقد هوية
أعلن أنا جيهان فواز محمد ابو زيادة عن فقد بطاقة الهوية الشخصية التي تحمل الرقم 902914613 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

اعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات 
يعلن مراقب الشركات في وزارة االقتصاد الوطني بأن شركة الشعلة 
لتأجير الســيارات المســاهمة الخصوصية تحت رقــم 562427740 
تقدمت بطلب تصفيتها تصفية اختيارية وتم تعيين االستاذ المحامي 
محمد عبد المغني حسين الحاليقة كمصفي للشركة المذكورة ولكل 
من له مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه لدى المصفي على 
الرقم 0592770325 او لدى مراقب الشركات خالل شهر من تاريخه. 
مراقب الشركات 
وزارة االقتصاد الوطني 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

9/10 د
محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ - الرقم: 2017/2325 

اعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا 
في الملف التنفيذي رقم (2017/2325) 

الى المحكوم عليه / زياد طارق سعيد الطويل / ابو قش مقابل جبل النجمة - سوبر ماركت الريحان 
/ مجهول مكان االقامة. 

نعلمك أن المحكوم له: عائد فليح سليمان يوسف / وكيله المحامي بهاء ابو ظاهر 
قــد حضر/ت الــى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ كمبيالة بقيمة (2100) شــيقل باالضافــة الى مبلغ (32) 
شــيكل رسوم دائرة التنفيذ حالة ومستحقة االداء اضافة الى الرسوم والمصاريف، لذا يتوجب عليك 
انت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أســبوعين من نشــر هذا االعالن وبعكس ذلك ســيتم 

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

مأمور التنفيذ 
اياد مشهور 

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 المصادرة من قبل شــرطة 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 - آخر موعد لشــراء كراســة المزاد هو نهاية دوام يوم الثالثاء الموافق 

 2017/9/19
3 - آخر موعد لتســليم كراســة المزاد يوم االربعاء الموافق 2017/9/20 

الساعة العاشرة صباحا 
4 - يتم بيع جميع المركبات في المحافظة مجتمعة وال يجوز التجزئة في 

الشراء داخل المحافظة 
5 - أجور االعالن على من يرسو عليه المزاد 

6 - لالستفســار: االتصــال علــى االدارة العامة للنقــل الحكومي تلفون: 
022951461 - 02/2958303 ، 022951194 او على موقع 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 

9/10 د

شركة كهرباء محافظة القدس 
المساهمة المحدودة

اعالن عن قطع التيار الكهربائي
تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من الثامنة 
صباحا وحتى الرابعة عصرا في األيام والتواريخ المبينة فيما يلي عن كل 

من المناطق التالية من محافظة بيت لحم: 
1 - الثالثاء 2017/9/12: 

أجزاء من تقوع، خربة الدير، حرملة، جناتا، أجزاء من العبيات 
2 - األربعاء 2017/9/13: 

حوسان، نحالين، بتير واد فوكين 
تعتذر الشركة عن هذا االجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويالت 

والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق. 
دائرة العالقات العامة 

9/7 د

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

9/10 د
محكمة بداية أريحا 

 رقم التنفيذ: 2016/1773 

اعالن تنظيم قائمة شروط بيع بالمزاد العلني  بواسطة 
النشر في الملف التنفيذي رقم 2016/1773 

بتاريــخ 2016/10/24 حضــر وكيل المحكوم لهم المحامي صبحي ابو قطــام وطرحوا للتنفيذ قرار 
صادر عن محكمة صلح اريحا في الدعوى الحقوقية في رقم 2015/128 الصادر بتاريخ 2016/3/27 
ضد المحكوم عليه (سليمان ابراهيم شاهين المعروف باسم سليمان ابراهيم عبد الرحمن شاهين) 
والقاضي بازالة الشيوع بقطعة االرض رقم 202 من الحوض رقم 33008 المسمى قطر النمر ودار 
ســيد التحتا من اراضي مدينة اريحا والبالغ مســاحتها (1200م2) وذلك بالمزاد العلني بمعرفة دائرة 
التنفيذ على ان يوزع الثمن بين الشــركاء المحكوم له والمحكوم عليه حسب حصصهم ووفقا لسند 
التسجيل وتضمين المحكوم عليه الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماة وبتاريخ 2016/11/7 
تم تبليغ المحكوم عليهم بالنشر وااللصاق والتعليق بعد تعذر تبليغ المحكوم عليه بالطرق العادية 
وبتاريــخ 2016/11/28 يتــم القاء الحجز على قطعة االرض رقم 202 من الحوض رقم 33008 من 
اراضي اريحا وبتاريخ 2016/11/29 تم اعتماد الخبير المساح حاتم سالمة من اجل وضاعة اليد على 
قطعة االرض واجراء اعمال الخبرة على قطعة االرض المذكور اعاله وبتاريخ 2017/2/28 تم وضاعة 
اليد على قطعة االرض المذكور اعاله من قبل مأمور التنفيذ والخبير المساح حاتم علي سالمة وبتاريخ 
2017/5/9 تم تبليغ المحكوم عليه بالنشر وااللصاق والتعليق قرار ووضاعة اليد على قطعة االرض 
المذكورة اعاله وبتاريخ 2017/6/29 قررت المحكمة تكليف المحكوم له بتزويد المحكمة ببراءة ذمة 
من الضرائب والرسوم على االرض موضوع الدعوى وتزويد المحكمة سند تسجيل حديث البيع حسب 
االصــول وذلــك عمال باحكام المادة 120 من قانون التنفيذ، وبتاريــخ 2017/7/4 قرر قاضي التنفيذ 

اعداد قائمة شروط البيع للمباشرة ببيع قطعة االرض المحجوزة بالمزاد العلني. 
1 - ملكية العقار: العقار مسجل لدى دائرة تسجيل األراضي التابعة لسلطة االراضي الفلسطينية في 
مدينة أريحا رقم القطعة (202) رقم الحوض (33008) المساحة (1200)م2 داخل حدود بلدية أريحا. 

موقع ووصف القطعة: 
2 - القطعة يحدها من الغرب طريق معبد بعرض 4 متر ويحدها من الناحية الجنوبية قناة مهدومة 

ومن الناحية الشمالية سور ومن الزاوية الشرقية الجنوبية سور. 
3 - القطعة المذكورة قريبة جدا من الماء والكهرباء وتضاريســها ســهلية وقابلة للزراعة والقطعة 
المذكورة ال يوجد عليها اي من االبنية واالنشــاءات وخالية من االشــجار المثمرة والقطعة المذكورة 
وصفها القانوني انها تقع ضمن منطقة A حسب اتفاقية اوسلو وتقع داخل حدود بلدية اريحا ومصنفة 

سكن أ وبعد اجراء الكشفي على رقبة االرض بتاريخ 2017/2/28 تبين ما يلي: 
4 - ان االرض بها سند تسجيل اي انها مشمولة بأعمال التسوية. 

5 - تقع االرض المذكورة داخل حدود البلدية وهي ضمن المنطقة الســكنية ونوع الســكن الهاص 
بها هو سكن أ. 

6 - ان االرض مستطيلة الشكل وصالحة للبناء وال يوجد ما يعيق اصدار اية رخصة بناء للبناء عليها. 
7 - ان القطعة المذكورة مستوية وال يوجد اي فرق يذكر في االرتفاعات في وسطها واطرافها. 

8 - ان االرض لها مدخل من الشارع الذي يحها من الناحية الغربية. 
9 - ان تخمين القطعة المذكورة هو 50 دينار اردني للمتر المربع الواحد. 

10 - ان اجمالي قيمة قطعة االرض موضوع الدعوى هو 1200م2 * 60 دينار اردني = 72 الف دينار 
اردني موزعين على المالكين كما يلي: 

متــر مقدار الحصص اسم المتصرف الرقم  المســاحة 
مربع 

دينــار  القيمــة 
اردني 

سليمان ابراهيم 1 
شاهين 

 48  600 36000  

خليل 2  ابراهيــم 
ابراهيم جدوع 

  48    600 36000

72000 961200  المجموع 

وتم تعيين جلسة لنظر االعتراضات يوم الخميس الموافق 2017/9/21 الساعة العاشرة صباحا وفي 
حــال عدم تقديم اية اعتراضات تكون جلســة المزاودة يوم االثنين الموافق 2017/10/23 الســاعة 
العاشــرة صباحا فعلى من يرغب بالشــراء التوجه الى دائرة تنفيذ اريحا ودفع 10 ٪ من قيمة االرض 

المعروضة للبيع. 

زياد سحويل 
مأمور التنفيذ 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

9/10 د
محكمة بداية رام اهللا

دائرة التنفيذ- الرقم: 2015/5572

اعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا في 
الملف التنفيذي رقم (2015/5572)

الى المحكوم عليه/ عليها: حسام عبد الرحيم سعيد ضميدي - نابلس حوارة - مجهول محل االقامة 
حاليا. 

نعلمك ان المحكوم له/لها: ابراهيم يوسف حسن عبد الوهاب ـ بيت سوريك
قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ شيك بقيمة (2000)شيقل حالة ومستحقة االداء اضافة الى 
رسوم ومصاريف دائرة التنفيذ دائرة التنفيذ البالغة (32) شيقل، 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 
اياد مشهور 

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

رقم الملف: 3658/ج/2017 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيدة اريج محمد احمد ياسين وذلك بصفتها 
وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 1670/2017/9996 عدل نابلس بتاريخ 2015/7/16 بمعاملة 

بيع القطعة 33 من الحوض 16 من اراضي عصيرة الشمالية. 
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): محمد فهمي حامد لداوي 

الوكيل: اريج محمد احمد ياسين 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

9/10 د

آثار غزة في مواجهة آثار االنقسام
حسام أبو النصر  

في الوقت الذي نواجه الهجمة االســرائيلية المستمرة 

على المقدســات والمواقــع األثرية، لطمــس الرواية 
التاريخية لحساب روايتها، مستعملة كل اساليب الهدم 
والعدوان والسرقة، رغم مطالباتنا الدولية بحماية هذا 
االرث من قبل منظمتي اليونسكو وااليسسكو، لوقف 
عمليات السلب والتدمير المستمرة، تصر ايادي العبث 
المتورطــة في االنقســام ان تجر هذا االرث الى حالة 
التجاذب السياسي بكل اسف، بعد اقحام سلطة االمر 
الواقع في غزة، االثار الفلســطينية ضمن اوراق لعبة 
االنقسام، حينما اخذت قرار بمصادرة «تل السكن» احد 
اهم المواقع االثرية في فلســطين، لصالح مشروعها 
بتوزيع االراضي على موظفيها، غير مكترثة بالنداءات 
لوقف هذه الجريمة التاريخية، التي ألول مرة يجمع كل 
اســاتذة التاريخ واالثار االســالميين والعلمانيين وكل 
االطياف منهم، في الجامعة االسالمية وجامعة القدس 
المفتوحــة واالزهر وغيرهم علــى خطورة ما يحدث، 
فتصــدوا بصدورهم للجرافــات، يقودهم عالم االثار 
جون باتيســت الذي اشرف على كثير من المكتشفات 
االثرية، فاعتبر أن هذا التحرك يمحي اثار تعود الكثر 
مــن 3500 ق.م بــل يصــل بعضها للعهــد البرونزي 
ويضاهــي كثير مــن المواقع العالميــة بأقدميته، في 
مشــهد تلتحم جــدران الموقع بطوبــه اللبني وحجره 
القديم المرصوص كســبائك الذهب تصارع االندثار 
وتأبــى الرحيل عــن روح المكان، تحضن ما تبقى من 
جرار وأواني وهياكل عظمية اثرية تدل على العصور 
القديمة لالنســان وتكتب تاريخ فلسطين بعبقه، بل 
وطبقات تشهد على مرور حضارات متعاقبة من زمن 
قصور االســرة االولى للفراعنة، حتى التاريخ ما قبل 
الحديــث على مســاحة ال تقل عــن 85 دونما تغطيها 
كثبان الرمال وعوامل الزمن، تريد من خاللها ســلطة 
حماس انشاء مباني اسكان وتوزيعها على موظفيها، 
في حين فشــلت كل محاوالت وقــف العمليات لحماية 
المكان الذي اكتشف منه فقط اقل من 15 دونما فيما 
تخفي باقي المســاحات اســرار وكنــوز التاريخ، الذي 
يقرب من طريق حورس وكنيسة القديس هالريون، 
والمقابر الكنعانية التي سرقت عام 1967 وغيرها من 
المواقع التي تشكل بمجموعها التاريخ الفلسطيني مما 
كتب وما لم يكتب، وحتى مســؤولي االثار في غزة لم 
يســتطيعوا رغم كل محاوالتهم منــع هذه االجراءات 
بحــق الهويــة الوطنيــة، والتصدي لخطورة التوســع 
العمراني على حســاب التاريــخ ومقتنياته، ورغم اننا 
ال نخفــي كل ازمات غزة لكن معالجاتها ال تكون بهذا 
الشــكل، بل بالرجوع الى لغة العقــل والوحدة اليجاد 
خطــط واســتراتيجيات وطنيــة تعالج هــذه القضايا، 
وعلينــا ان نعتــرف انه لم تكن هنــاك باالصل خطط 
بعيــدة المدى تصل لحلول جذرية، واليوم االنقســام 
يفاقم المشكلة ويدعي حلها ولكن على حساب التاريخ 
والهويــة من خالل معالجة مدمرة، والموضوع هنا لم 
يعــد موضوع جدران وقليل مــن االوباد االثرية، بقدر 
ما هو موضــوع التاريخ والحفاظ على دالالته االثرية 
وال يجوز محو هذه الدالالت واالثار بايدي فلســطينة، 
بســبب حالة االنقســام المســتمرة التي اتت على كل 

مظاهر الحياة وخربتها خاصة في غزة.

في لقاء حول المنظمات االهلية 

مختصون: تقرير المصير أساس تحقيق التنمية المستدامة
الجديــدة-  الحيــاة  غــزة – 
نفوذ البكري- عقدت شــبكة 
المنظمــات االهلية في غزة، 
امس، جلســة حواريــة، أكد 
اهميــة  فيهــا  المشــاركون 
المنظمات  هــذه  دور  تفعيل 
ثقافــة  تعزيــز  مجــال  فــي 
حقــوق  و طيــة  ا يمقر لد ا
االنســان؛ والتركيز على حق 
تقرير المصير باعتباره مبدأ 
التنميــة  لتحقيــق  اساســيا 

المستدامة.
واوضح ممثل الشــبكة عائد 
ياغي أن الجلسة تأتي ضمن 
الديمقراطية  تعزيز  مشروع 
وبناء القدرات؛ لالطالع على 
واقع المنظمــات العربية في 
ظل التغيرات السياسية خالل 

السنوات السابقة.
التنفيــذي  المديــر  وتطــرق 
العربية  المنظمــات  لشــبكة 
للتنميــة في بيــروت، الخبير 
الــذي  الصمــد،  عبــد  زيــاد 
شــارك عبــر تقنيــة الفيديو 
االدوار  الــى  «كونفيرنس»، 
العامــة للمنظمــات االهليــة 
تمثيــل  تشــمل  لتــي  ا و
المصالــح الفئوية والجهوية 
فــي المجتمع، وحســم وحل 

الصراعات الداخلية، وتحسين 
والتركيز  المعيشية  الظروف 
االقتصــادي  لبعــد  ا علــى 

واالجتماعي.
واشار عبد الصمد الى معايير 
قيــاس اداء تلــك المنظمات 
والتــي تعتمد علــى االلتزام 
بمبادئ الديمقراطية وحقوق 
التنموية  والرؤيــة  االنســان 
النشــاطات  والمشــاركة في 

وحجــم  القــرارات  واصــدار 
ومشــاركة  التطوعي  العمل 
مجموعة  واستعرض  المرأة. 
مــن االضافات المهمة لخطة 
التنميــة عــام 2030 ومنهــا 
الديمقراطية  بيــن  العالقــة 
والحوكمة  االنســان  وحقوق 
والشــفافية واالمن والسالم 

والتنمية المستدامة.
وقال الباحث التنموي محسن 

مواجهــة  إنّ  رمضــان  ابــو 
االرهــاب يســتدعي تفعيــل 
االهليــة  لمنظمــات  ا دور 
لســلم  ا فــة  ثقا يــز  لتعز
االهلــي والديمقراطيــة في 
المجتمــع بما يعــزز مواجهة 
مع  المتطرفــة  المجموعــات 
اهمية استخدام ادوات خاصة 
للتنميــة قائمة على اســاس 

العدالة االجتماعية.

مشاركون في اللقاء.

«H2 » طوارئ الخليل» رافد خدمة أساسي في منطقة»
صمودهم  وتعزيز  للسكان 
في وجه مؤامرات تهجيرهم 
لتوسيع التكتل االستيطاني 
المركز اليوم  وبــات  هناك، 
الوحيــد  الصحــي  المرفــق 
الذي يقدم الخدمات الصحية 
والتي تشمل؛ خدمات الطب 
وخدمات  والطــوارئ،  العام 
الفحوصات  المختبر (كافــة 
وخدمة  الطبية)،  والتحاليل 
األخصائييــن حيــث يتعاقد 
مــع المركــز (12) أخصائيا، 
ويعمل طاقمــه من الثامنة 
صباحاً وحتى الحادية عشرة 

ليالً على مدار األسبوع.
أمــا البرامج الصحيــة التي 
يرفــد المركــز المواطنيــن 
برنامج  فــي  فتتمثــل  بهــا 
صحة المــرأة، وهو برنامج 
يختص في متابعة الحامل، 
علــى  لبرنامــج  ا ويركــز 
إجــراء الفحوصــات الخاصة 
ال  النســائية  باألمــراض 
ســيما الكشــف المبكر عن 

ويعمل  الخبيثة،  األمــراض 
بواقع يومين في االسبوع.

طــوارئ  مركــز  ويتكــون 
الخليل فــي موقعه الحالي 
ويشــمل  طابقيــن،  مــن 
قســم  ألول،  ا بــق  لطا ا
االستقبال، وقسم الطوارئ 
والطب العام، وقسم األشعة 
الــذي يعد من أكثر أقســام 
األشعة تطوراً في المنطقة 
(ديجتال)  نظــام  العتمــادة 
وعيادة العظام، وفي الطابق 
األســنان،  عيــادات  الثانــي 

والنسائية، والمختبر. 
يذكر أن المركز تعرض أكثر 
من مرة إلعتداءات االحتالل، 
وجــرى اقتحامــه أكثــر من 
مــرة واعتقــال المراجعين، 
وإطالق قنابل الغاز الســام 
ســطحه  وتحويــل  داخلــه، 
عســكرية  مراقبة  لنقطــة 
وإغالق الطرق المؤدية إليه 
ومنع  اإلسمنتية  بالمكعبات 

العاملين من الوصول إليه.

الجديدة-  الحيــاة  الخليل- 
لخليــل  ا مدينــة  نــي  تعا
ئي  ســتثنا ا ضــع  و مــن 
السياســية  الوقائع  فرضته 
األرض،  علــى  والميدانيــة 
فالمدينــة التــي تعــد أكبر 
مدن الضفــة من حيث عدد 
ظروفــاً  تعيــش  الســكان، 
معقدة بحكم تقسيمها من 
حيــث الصالحيــات األمنيــة 
الســلطة  بيــن  والحياتيــة 
الوطنيــة واالحتــالل الــذي 
مناحــي  بمختلــف  يتحكــم 
الحياة في المنطقة الجنوبية 
منها، ال سيما محيط الحرم 
اإلبراهيمــي بموجب إتفاق 
وقع بين الطرفين في العام 

لســيطرة  أفضــى   1997
االحتالل على أكثر من  20% 

في المنطقة.
ومــع بــدء إنتفاضــة العام 
ة  نــا معا ت  د ا ز  2 0 0 0
بفعــل  طنيــن  ا لمو ا
إعتــداءات جنــود االحتــالل 
وإغــالق  والمســتوطنين 
المؤدية  والشــوارع  الطرق 
للمنطقة؛ فتنبهت مؤسسة 
لجــان العمل الصحــي لهذا 
الواقــع، وبادرت فــي العام 
مركــز  بتدشــين   2 0 0 2
طــوارئ الخليل فــي البلدة 
القديمــة، وفــي المنطقــة 
أجل  من  المصنفــة H2»»؛ 
النوعية  الخدمــات  تقديــم 

اتحادات ونقابات عمال «فتح» تؤكد ضرورة 
النهوض بالحركة العمالية بقطاع غزة

 غزة- وفا- أكــدت مفوضية االتحــادات والنقابات العمالية في 
الهيئة القيادية لحركة فتح في قطاع غزة، أمس، على ضرورة 

النهوض بواقع الحركة العمالية في القطاع.
جــاء ذلك خالل اجتماع مفوضي االتحــادات والنقابات العمالية 

في أقاليم قطاع غزة، بقيادة مفوض المفوضية جمال عبيد.
وأورد بيان للمفوضية عقب االجتماع، أن اللقاء جاء ضمن سلسلة 
االجتماعات التنظيمية التي تنظمها المفوضية والتي تستهدف 
أحــداث انطالقة جدية والنهوض بواقــع الحركة العمالية وفق 

رؤية واضحة وخطة مدروسة على قاعدة التكامل والشراكة.
وأكدت المفوضية ضرورة وأهمية تكريس مفاهيم االنضباط 
وااللتــزام التام بوحدة الحركة وأطرها ومرجعياتها الشــرعية 

وقطع الطريق على كل مشاريع االنفصال.

غزة: استئناف أعمال تطوير شارع جامعة الدول العربية
غــزة - الحيــاة الجديدة - أعلنــت بلدية غزة، اســتئناف أعمال 
مشــروع تطوير شــارع جامعة الدول العربية في حي تل الهوا 
غــرب المدينة، بعد التغلــب على بعض القضايــا الفنية التي 

عطلت العمل في الشارع لفترة وجيزة.
وذكر مدير عام الهندســة والتخطيط في البلدية نهاد المغني، 
أن تنفيذ المشــروع يســير حاليا بشكل جيد، وتم إنجاز نسبة 
كبيرة من أعمال تطوير البنية التحتية للشارع، أبرزها؛ تمديد 
شبكات المياه والصرف الصحي، وشبكات تصريف مياه األمطار، 

وبعض التمديدات الكهربائية.
وأشار إلى االنتهاء من بناء حجر الجبهة للطريق وتجهيز الرصيف 
الخاص بالمشاة في الجهة الغربية، كما شرعت الشركة المنفذة 
للمشــروع بتســوية الطريــق وفــرد الطبقة الثانيــة من مادة 
البسكورس، إضافة إلى أعمال تبليط الجهة الغربية من الشارع.

وتوقــع المغنــي االنتهاء من تنفيــذ المشــروع التطويري في 
منتصف شــهر تشــرين أول القــادم، ما يخفف مــن االزدحام 

المروري في المكان.
وتمتد أعمال المشــروع من تقاطع الشــارع المذكور مع شارع 
تونس شــماالً وحتى تقاطعه مع شــارع عون الشــوا «رقم 8» 

جنوبا (المعروف بدوار الخور).
يشار إلى أن المشروع ممول من السلطة الوطنية عبر صندوق 
تطوير وإقراض البلديات، ويســتهدف أحد الشــوارع الرئيسية 
واألكثر حيوية في المدينة، ويضم عشــرات المحال التجارية، 
ويتوسط منطقة سكنية مكتظة، إضافة إلى وجود العديد من 

المدارس والمرافق الخدماتية فيه.

«انجاز فلسطين» تعقد تدريبا
 لمتطوعين في محافظة طولكرم 

طولكرم– الحيــاة الجديدة- اســتضافت محافظــة طولكرم، 
أمس، اجتماعا لمؤسســة إنجاز فلسطين لتدريب المتطوعين 
للعام الدراســي الحالي، واشــرف على التدريب المدرب الدولي 
أكرم عثمان، بحضور ومشاركة مديرة المؤسسة في طولكرم 

تسنيم بدران. 
وقدمت بدران تعريفاً للمتطوعين حول عمل المؤسسة والبرامج 
التــي تنفذها، مشــيرةً إلــى المهــارات المعتمدة خــالل إعداد 
المتدربيــن لدخولهــم إلى المدارس والجامعات على مســتوى 
المحافظة، وتشــمل ثالثة مجاالت رئيســة: المعرفــة المالية، 

والجاهزية للعمل، وريادة األعمال. 


