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عناتا - الشارع الرئيسي هاتف 5818690-02 )مبواعيد مسبقة(

يعلن مكتب احملامي عبد الله عودة عن استقبال مراجعيه 
يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء 

باستثناء يوم اجلمعة

استشارات قضائية عامة ومتثيل في احملاكم 
تنظيم كافة العقود والوكاالت مبختلف انواعها وتصديقها 

حسب االصول.
ترجمة ملختلف انواع الوثائق واملستندات الرسمية والشهادات 

اجلامعية والثانوية وتصديقها لالعتماد عليها لدى اجلهات 
واملؤسسات والوزارات املختلفة في الداخل واخلارج.
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قصر الضيافة 
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»أبو رموز«

اآلن .. اآلن عروض خاصة بمناسبة فصل الصيف 

عنوان التميز في عالم املفروشات

مفاجأة 
الموسم

تصفية على جميع البضائع املصرية
قد تصل الى حد التكلفة

انتخاب مجلس ادارة جديد الحتاد 
اجلمعيات الشبابية األهلية  

رام الله – حافظ ابو عياش - عقد في مقر وزارة الشباب والرياضة في رام الله اجتماع الهيئة 
العامة العادي الحتاد اجلمعيات الشبابية األهلية )شبكة الشباب( بحضور 19 مؤسسة من أصل 

25 مؤسسة في محافظات الوطن.
   وافتتح  موسى أبو زيد رئيس مجلس إدارة الشبكة وكيل وزارة الشباب والرياضة اجللسة 

بالترحيب باحلضور.
  وبعد التأكد من النصاب القانوني أعلنت ممثلة الوزارة ميرفت جمعة عن البدء أعمال مؤمتر 
الهيئة العامة، ومت انتخاب جلنة لرئاسة املؤمتر التي تشكلت من د.عمر رحال رئيًسا، د.فتحي 

يونس نائب الرئيس، د.وليد الصاحلي مقرًرا.
األعضاء  قبل  من  واملصادقة  عليهما  التصويت  ومت  واملالي  االداري  التقريرين  تللاوة  ومت    
املؤمترين، وتخلل ذلك مداخات للهيئة العامة وتصوراتهم لوضع أفضل احللول للنهوض باالحتاد 

وجتنيد كافة أشكال الدعم لضمان استمراريته.
 وركز املجتمعون على أهم العقبات التي واجهت االحتاد، والسبل والوسائل املقترحة للنهوض 
بالعمل بشكل جديد، كما مت تعيني مؤسسة رزق للحسابات  كمدقق على السنة املالية اجلديدة، 
وبعد تقدمي مجلس اإلدارة استقالته الرسمية أعلن عن فتح باب الترشيح للمؤسسات الراغبة 
في  فللاز  وقللد  اللجنة  بإشراف  السري  اإلقللتللراع  ومتللت عملية  12 مؤسسة مرشحة  وكللان عددها 
االنتخابات كل من: مركز شمس، رابطة الشباب الدولية، مؤسسة جهود، دائرة تنمية الشباب، 
مركز بانوراما، جمعية اللد اخليرية )نابلس(، مؤسسة بياالرا، باإلضافة إلى تخصيص مقعدين 

ملؤسسات غزة املنتسبة لإلحتاد.
يوم  فيه حتديد  أقر  واجلديد،  القدمي  االدارة  ملجلسي  اجتماع مصغر  اخلتام، عقد  وفي     
اخلميس القادم موعدا لتسلم املقر وامللفات بشكل رسمي، وتوزيع املناصب الرئيسية في مجلس 

االدارة اجلديد. 

الشرطة حتقق في مالبسات وفاة 
مواطن داخل منزله في طولكرم

طولكرم- وفا- شرعت الشرطة بالتحقيق في مابسات وفاة مواطن يبلغ من العمر 52 عاما 
داخل منزله بطولكرم.

وأوضح بيان إدارة العاقات العامة واإلعام بالشرطة، أن الشرطة والنيابة العامة توجهتا إلى 
منزل املواطن بعد تلقي باغا بوفاته .

ليتم  ثابت  ثابت  الدكتور  مستشفى  إلللى  اجلثة  بنقل  أمللر  النيابة  وكيل  أن  البيان  وأضللاف 
عرضها على الطب الشرعي لكشف مابسات الوفاة الغامضة، فيما باشرت الشرطة بالتحقيق 

في املابسات.

اعتقال ستة فلسطينيني بدعوى 
تواجدهم داخل اسرائيل بدون تصاريح

ستة  باعتقال  االسرائيلية  السلطات  قيام  حقوقية  مصادر  فراج-اكدت  حلم-جنيب  بيت 
فلسطينيني من سكان الضفة الغربية فجر امس اثناء تواجدهم داخل مناطق اخلط االخضر. 

يتواجدون  كانوا  املعتقلني  بللان  مدعيا  االعتقال  عملية  اسرائيلي  ناطق  اكللد  جانبه  من 
رعاية  دور  احللدى  في  يعملون  كانوا  حيث  الازمة  التصاريح  على  احلصول  دون  اسرائيل  في 

املسنني.
كما ادعى الناطق ان املواطنني الستة استخدموا هويات مزورة في الدخول إلسرائيل.

اختتام املخيم الصيفي 
البيئي للحياة البرية في 
جمعية بني نعيم اخليرية

بيت حلم – ناصر بنورة وجورج زينة – اختتمت 
مع  بالتعاون  فلسطني  في  البرية  احلياة  جمعية 
مؤسسة  مللن  وبللدعللم  اخليرية  نعيم  بني  جمعية 
الرؤية العاملية مخيمًا بيئيًا متخصصًا في مفاهيم 

حماية الطبيعة واحلياة البرية.
  وهنأ إسام مناصرة املشاركني في املخيم األول 
شؤون  في  الغربية  الضفة  مستوى  على  نوعه  من 
احلياة  جلمعية  شكره  مقدمًا  وحمايتها  البيئة 
راجي عودة عن  العاملية.  وحتدث  والرؤيا  البرية 
مللشللاركللة الللرؤيللا الللعللامللليللة فللي دعلللم هلللذه الللبللرامللج 

ومتابعتها على مستوى جميع القطاعات.  
وشكر مدير التوعية البيئية في جمعية احلياة 
إبراهيم فوزي عودة مؤسسة الرؤيا لدعمها املراكز 
البيئية، وجمعية بني نعيم على تعاونها وشراكتها 

وتنسيقها لهذا املركز البيئي. 
وحتدثت الطالبة املشاركة فاطمة موسى شاكرة 
هذه  ألهمية  ومشيرة  للمركز،  املنظمة  املؤسسات 
توعية  إلللى  بحاجة  بيئية  ظللروف  في ظل  املراكز 

مستمرة. 
وعشرين  سبعة  علللللى  الللشللهللادات  تللوزيللع  ومت   
أشتال  وتللوزيللع  ملللدارس،  ثماني  من  وطالبة  طالبا 
في  وللللللفللائللزيللن  وللللللمللشللاركللني  للللللمللشللرفللني  وورود 

املسابقة البيئية.  

املطران ثيوفيلكتوس يقيم حفال تكرمييا خلريجي 
أبناء الطائفة األرثوذكسية في بيت حلم

 بيت حلللم - جلللورج زيللنلله - أقلللام املللطللران 
ثيوفيلكتوس الوكيل البطريركي العام للروم 
األرثوذكس رئيس أساقفة األردن، حتت رعاية 
مركز بيت حلم الروحي والبطريرك ثيوفيلوس 
الثالث بطريرك املدينة املقدسة وسائر أعمال 

فلسطني واألردن ومشاركة الدكتور حنا عيسى 
األوقلللاف   وزارة  فللي  املسيحية  الللشللؤون  وكلليللل 
اخليرية  اجلمعية  وممثل  الدينية  والشؤون 
الوطنية األرثوذكسية الياس اسكافي وأعضاء 
من اجلمعية واآلباء الكهنة وممثلي املؤسسات 

ابناء  خلريجي  تكرمييا  حفا  األرثوذكسية 
حضره  حلم  بيت  في  االرثذوكسية  الطائفة 

اولياء امورهم وحشد كبير من املدعوين.
 وتخلل احلفل كلمة املطران ثيوفيلكتوس 
وباحلضور  عيسى  حنا  بالدكتور  فيها  رحللب 
ونقل حتيات وبركات وتهاني غبطة البطريرك 
الثالث للخريجني وذويهم مؤكدًا  ثيوفيلوس 
االمكانيات  ضمن  الللطللاب  دعللم  على  العمل 

املتاحة في سبيل اكمال حتصيلهم العلمي.
كارلوس سمور وصفاء  ألقاها  كلمات  وفي   
ثلجية ومنى منصور تطرقوا فيها إلى أنشطة 
وفعاليات مركز بيت حلم الروحي األرثوذكسي 
مللشلليللديللن بللدعللم الللبللطللريللرك ثلليللوفلليلللللوس 

واملطران ثيوفيلكتوس للمركز. 
 وقام املطران ثيوفيلكتوس وممثل اجلمعية 
الياس اسكافي والدكتور حنا عيسى بتكرمي 
اخلللريللجللني واخلللريللجللات مللن طلبة الللشللهللادة 
الللثللانللويللة الللعللامللة واجلللامللعللات وعلللددهلللم ٤1 

خريجا وخريجة.
 وتخلل احلفل، مأدبة عشاء وفقرات فنية 
للفنان ميشيل جنم وذلك في قاعة اجلولدن 

روف في املدينة.

قداس احتفالي باليوبيل الذهبي 
الكهنوتي للمونسنيور انطونيو فرانكو

 القدس - ابو انطون سنيورة - اقيم قداس احتفالي كبير في كنيسة النوتردام في القدس 
مبناسبة اليوبيل الذهبي الكهنوتي اخلمسني لرئيس االساقفة املونسنيور انطونيو فرانكو القاصد 

الرسولي في القدس وفلسطني والسفير البابوي لدى قبرص واسرائيل.
 وترأس القداس االحتفالي احملتفي فيه رئيس االساقفة املونسينيور انطونيو فرانكو عاونه 
امني عام مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في االرض املقدسة املونسنيور بييتر فيليت ورئيس 

مركز النوتردام األب جون سوالنا ولفيف من األباء االجاء الكهنة.
 وحضر القداس كل من البطريرك فؤاد الطوال بطريرك القدس لاتني واالردن وسائر الديار 
املقدسة والبطريرك املتقاعد ميشيل صباح واملطران وليم الشوملي النائب البطريركي الاتيني 
في القدس واملطران املتقاعد كمال بطحيش واملطران الياس شقور مطران الروم امللكيني الكاثوليك 
السريان  ومطران  املقدسة  االرض  في  املوارنة  مطران  صياح  بولس  واملطران  واجلليل  حيفا  في 
الكاثوليك مار غريغوريوس بطرس ملكي واالب بيير باتيستا بيتساباال حارس االراضي املقدسة 
والسريان  االرثوذكس  والللروم  االرثوذكس  االرمللن  القدس  في  املسيحية  الكنائس  رؤسللاء  وممثلو 
اللوثرية وقناصل الدول املعتمدين  االرثوذكس واالقباط االرثوذكس واالجنليكانية واالجنيلية 

في القدس وغيرهم.
القاصد  بني  النوتردام  مركز  قاعة  في  تعارف  حفل  جرى  االحتفالي  القداس  انتهاء  وفللور   
الرسولي انطونيو فرانكو وجميع املشاركني في االحتفال باليوبيل حيث قدموا التهاني ومتنوا 
عليه ان يعمل من اجل استتباب االمن واالمان والسام العادل واحلق واخلير جلميع سكان هذه 

االرض املقدسة.
 

خال االسابيع املاضية..

االغاثة الطبية قدمت خدماتها لـ 
1500 مواطن في محافظة بيت حلم 
بيت حلم- نظمت االغاثة الطبية الفلسطينية سلسلة ايام طبية في محافظة بيت حلم خال 

االسابيع املاضية استفاد منها الف وخمسمئة مواطن ممن تلقوا العاج والدواء.
في  لاغاثة  التابعة  املتنقلة  العيادة  ان  الطبية  االغاثة  رئيس  نائب  عللودة  د.محمد  وقللال 
احملافظة قدمت العاج لثمامنئة مواطن من خال ايام طبية نظمت في مناطق اجلدار واالستيطان 

الى جانب اجراء فحوصات مخبرية ملئتي مواطن اخر.
واضاف عودة ان عيادة نحلني التابعة لاغاثة والتي مت افتتاحها لدعم صمود سكان البلدة 
التي تتعرض لهجمة استيطانية قدمت العاج واالدوية واجرت فحوصات مخبرية خلمسمئة 

مواطن .
واشار الى ان االغاثة الطبية افتتحت خمسة مخيمات نسوية في بيت فجار ودار صاح واخلضر 
جرى خالها عمل فحوصات للثدي للكشف املبكر عن السرطان الى جانب فحوصات مخبرية للدم 

وعقد محاضرات تثقيفية ومجتمعية.
واوضح د.عودة ان النوادي الصحية في االغاثة نظمت محاضرات تثقيفية للنساء في 13 موقعا 
في احملافظة الى جانب مشاركتها في حملة من بيت الى بيت ملقاطعة البضائع االسرائيلية وزيارة 

املصانع الوطنية بينها مصنع اجلنيدي لالبان في اخلليل.
واكد ان االغاثة الطبية ومن خال سعيها لدعم صمود املواطنني عمدت الى تنظيم زيارات 
للمعنفات في  زيارة مركز محور  الى  اضافة  له  للمحتاجني  العاج  وتقدمي  للمواطنني  منزلية 

بيت ساحور.
وقال ان مركز الشباب املجتمعي في االغاثة نظم خمس دورات في احلاسوب والتصوير فيما 
يعتزم خال هذا الصيف تنظيم دورات اخرى في احلاسوب والتصوير والرياضة واملسرح والدبكة 

لفئات مختلفة من شعبنا الى جانب دورات في اللغتني االجنليزية والفرنسية لطلبة املدارس.
واشار عودة الى ان االغاثة الطبية تعكف االن على تدريب خمس فرق اسعاف اولي في تقوع 
ونحالني وبيت جاال وبيت حلم وبيت فجار وافتتاح اربعة مخيمات صيفية بينها مخيم في بيت 
ومهارات  الصحفية  التقارير  اعللداد  على  املشاركني  لتدريب  الصغير  الصحفي  شعار  حتت  جاال 

االتصال والتواصل.
واشار عودة الى مشاركة طواقم االغاثة الطبية في النشاطات املناهضة للجدار واالستيطان 
في املعصرة ووادي رحال وبيت جاال سواء من خال املسيرات او نقل املصابني في سيارات االسعاف 

التابعة لها.


