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محليات

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي- مجلس التنظيم االعلى

اعالن صادر عن مجلس التنظيم االعلى
بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مبان عامة الى سكن 

فلل في حوض 9 شعب السماقة- رام اهللا/ محافظة رام اهللا والبيرة
قرر مجلس التنظيم االعلى بجلسته رقم 2013/5 تاريخ 2013/7/18 
بموجب  القرار رقم 107 الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ 
والمتعلق بالقطعة رقم 267 حوض 9 شــعب الســماقة، والمتعلق 
بالقطع المجاورة (261+262+263) حوش 9 شــعب الســماقة من 
اراضي مدينة رام اهللا، وذلك حســب المخططات المودعة في مقر 
الحكم المحلي/ رام اهللا والبيرة ومبنى بلدية رام اهللا، ويعتبر مخطط 
التنظيم نافذا بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ نشر االعالن 
في صحيفتين محليتين وينشر القرار بالوقائع الفلسطينية، وذلك 
اســتنادا للمادتين 21 و26 من قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية 

رقم 79 لسنة 1966.
د. سائد الكوني/ وزير الحكم المحلي

رئيس مجلس التنظيم االعلى 
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فقد هوية
الخليل- أعلن أنا ايمن عبد الفتاح احمد حروب عن فقد بطاقة هويتي 
الشخصية التي تحمل الرقم 906904123. الرجاء ممن يجدها تسليمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فقد هوية
الخليــل- أعلن أنــا احمد محمد 
ســالمة فراش عن فقد بطاقة 
هويتي الشخصية التي تحمل 
الرقــم 859310930. الرجــاء 
ممــن يجدها تســليمها ألقرب 
مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فقد هوية
الخليــل- أعلن أنا ســمية ديب 
يونس ابــو جحيشــة عن فقد 
بطاقة هويتي الشخصية التي 
الرقــم 942501263.  تحمــل 
الرجــاء ممن يجدها تســليمها 
ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر.

فقد هوية
الخليل- أعلن أنا سائد محمود محمد الهروش عن فقد بطاقة هويتي 
الشخصية التي تحمل الرقم 853536423. الرجاء ممن يجدها تسليمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

تنويه
الخليل- سقط سهواً من إعالن 
صادر عن ضريبة أمالك الخليل 
بخصوص الوكالــة التي تقدم 
بها محمد فضــل طاهر محمد 
عابدين بصفته مشترياً بموجب 
الوكالــة الدوريــة التــي تحمل 
الرقم 50716087 الصادرة عن 
ســفارة فلســطين- واشنطن، 
ســقط الرقــم 8/8 مــن ضمن 
أرقام قطعة األرض المذكورة 
في اإلعالن. لذا اقتضي التنويه.

رابطة الجامعيين/ محافظة الخليل
جامعة بوليتكنك فلسطين 

وظائف شاغرة
 تعلن جامعة بوليتكنك فلسطين عن حاجتها لتوظيف أعضاء هيئة تدريس

 للعام األكاديمي 2014/2013 وذلك للتخصصات التالية:
* دكتوراه– تخصص هندسة مدنية.

* دكتوراه- تخصص إدارة أعمال.
* دكتوراه- تخصص نظم معلومات.
* دكتوراه- تخصص محاسبة/مالية.

* دكتوراه -تخصص هندسة معمارية. 
* دكتوراه/ماجستير- تخصص وسائط متعددة/جرافيكس.

* دكتوراه/ماجستير- إدارة مشاريع. 
لالطالع على شــروط التقدم للوظائف وتقديم طلبات التوظيف يرجى مراجعة صفحة 

التوظيف 
على موقع الجامعة الرسمي

http://www.ppu.edu 
** آخر موعد الستقبال الطلبات: 2013-08-12.

** للمزيد من المعلومات يمكن االتصال على هاتف رقم 2233050/02 – دائرة الموارد 
البشرية.
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دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي رام اهللا
رقم الملف: ١١٨/ج/٢٠١٣

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي رام اهللا
يعلن للعموم بأنه تقدم الى دائرة تسجيل اراضي رام اهللا 1- سهى 
فخري مرشــد حاج بصفتهــا وكيلة دورية بموجــب الوكالة الدورية 
رقم 2012/16258 والمعطوفة علــى الوكاالت ارقام 2006/1852 
العــدل و2012/15663 عــدل رام اهللا، 2-  و2006/1853 وزارة 
عاطــف جــودت محمد حاج بصفته وكيال عامــا بموجب الوكالة رقم 
2012/19224 عــدل رام اهللا وذلك بمعاملة بيع على قطعة االرض 
رقــم 31 مــن حوض رقم 1 مــن اراضي بيت عــور الفوقا، فمن له 
اعتراض عليه التقدم باعتراضه الى دائرة التســجيل خالل عشــرة 
ايام من تاريخ نشــر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم الســير بإجراءات 

المعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.
اســم الموكل: عبد اهللا وشــمعة وختام ومها وعواطــف ابناء وبنات 
جودت محمد الحاج ومحمد وصالح وصالح وعيســى وربحية وربيحة 
ابناء وبنات محمود محمد الحاج، فاطمة خليل حســين حاج وعيشــة 

مرشد محمد حاج.
اسم الوكيل: سهى فخري مرشد حاج، عاطف جودت محمد حاج.

دائرة تسجيل اراضي رام اهللا
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   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

محكمة صلح بيت لحم
الرقم: م.ص.ب ٢٠١٣/٢٥٤
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تبليغ بالنشر في القضية الحقوقية
 رقم 2013/254 صلح بيت لحم

الى المدعى عليها ســمر نخلة جريس جرايســة/ من بيت ســاحور/ 
ومجهولة محل االقامة حاليا، يقتضي حضورك الى قلم محكمة صلح 
بيت لحم يوم االربعاء 2013/9/18 الساعة التاسعة صباحا للنظر في 
القضية المدنية المذكورة اعاله والتي اقامتها ضدك الجهة المدعية 
مؤسســة كاريتاس القدس/ القدس- وعنوانها للتبليغ دير الالتين- 
بيت لحم بواســطة وكالئها المحامين شيرين ناصر و/او يوسف متيا 
وموضوعها المطالبة بمبلغ وقدره عشرة االف ومائة وخمسة وتسعون 
دوالرا اميركيــا 10195 دوالرا اميركيــا وعمــال باحكام المادة 62 من 
قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 يتوجب 
عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك 
هذا االعالن بواســطة النشر او ارســال محام عنك، ويمكنك استالم 
نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم محكمة صلح بيت لحم 
وبعكس ذلك ستجري محاكمتك حضوريا، وعليه وتنفيذا لقرار سعادة 
قاضي محكمة صلح بيت لحم الصادر بتاريخ 2013/6/25 في الدعوى 
المدنية المذكورة اعاله والمتضمن تبليغك في احدى الصحف المحلية، 

جرى تبليغك حسب االصول والقانون.
رئيس قلم الحقوق
محمكة بيت لحم

تنويه
جنيــن ورد خطأ فــي اإلعالن الصادر عن دائرة تســجيل أراضــي جنين رقم 
2013/4590، والمنشــور فــي جريدة الحيــاة الجديدة بتاريــخ 2013/7/29 ، 
بموجب الدورية 410/2013/2399 عدل جنين بتاريخ 2013/3/19، والصحيح 

هو 410/2012/2399 عدل جنين بتاريخ 2012/3/19، لذا اقتضى التنويه.

فقد هوية
الجلمــة- أعلــن أنا محمد جهاد مصباح زيــادات من الجلمة عن فقدان 
هويتــي رقــم (939961900) الرجاء ممن يجدها أن يســلمها ألقرب 

مركز شرطة وله الشكر. 

فقد هوية
الجلمــة- أعلن أنا أمل ســلمان ســليم تركمان من جنيــن عن فقدان 
هويتــي رقــم (932766579) الرجاء ممن يجدها أن يســلمها ألقرب 

مركز شرطة وله الشكر. 

فقد هوية
جنين- أعلن أنا نانسي زاهد عبد اللطيف سليمان من جنين عن فقدان 
هويتي رقم (858615719) الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز 

شركة وله الشكر. 

فقد هوية
جنيــن- أعلن حســنية محمــد أحمد الرواجبة من ديــر أبو ضعيف عن 
فقــدان هويتي رقــم (932898034) الرجاء ممن يجدها أن يســلمها 

ألقرب مركز شركة وله الشكر. 

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة ٤٧١٥ /٢٠١٣

اعالن
تقدم لهذه الدائرة عن الوكيل الدوري المتوفية فاطمة محمد حمدان 
فشافشة من بلدة جبع  بصفته الوكيل بموجب الوكالة الدورية رقم 

( 137/96/5890) الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 96/12/12.
وذلك لتقديم معاملة البيع رقم (4715/ج/2013) على قطعة األرض 
رقــم (38) مــن الحــوض رقم (14) مــن أراضي (جبــع)  فمن له أي 
اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز 
عشرة أيام من تاريخ النشر وإال  سيتم السير في إجراءات المعاملة 

حسب األصول والقانون . 
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: فاطمة محمد حمدن فشافشة.

اسم الموكل (المالك): محمد ناصر منصور الفشافشة. 
الحصص المباعة:  حسب الدورية 

  دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
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دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة ٤٦٢١ /٢٠١٣

اعالن
تقدم لهذه الدائرة معاوية محمد اللطيف حاج إبراهيم من بلدة جنين  بصفته 
الوكيــل بموجب الوكالــة الدورية رقــم (398/2009/11050) الصادرة عن 
عــدل جنين بتاريخ 2009/12/24، بموجــب الوكالة الخاصة (2009/4161) 
الصادرة عن عدل دورا بتاريخ 2009/12/2 وذلك لتقديم معاملة البيع رقم 
(4621/ج/2013) على قطعة األرض رقم (23) من الحوض رقم (20072) 
مــن أراضي (جنين)  فمن له أي اعتراض عليــه التقدم باعتراضه إلى هذه 
الدائرة خالل مده ال تتجاوز عشــرة أيام من تاريخ النشــر وإال  ســيتم السير 

في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون . 
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: معاوية محمد عبد اللطيف حاج إبراهيم، 

رجاء وليد أحمد حنتولي. 
اسم الموكل (المالك): مريم نمر سليمان حنتولي، (سهاد+ سمر+ رجاء+ 

سهير أبناء وليد أحمد حنتولي). 
الحصص المباعة:  حسب الدورية 

  دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
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..بمبلغ ربع مليون شيقل

البطريرك ثيوفيلوس يدعم أكثر 
من 100 عائلة مقدسية بتسديد ديونها  

القــدس المحتلــة - الحياة 
غبطــة  قــام   - الجديــدة 
س  فيلــو ثيو ك  يــر لبطر ا
الثالــث، بطريــرك القــدس 
فلســطين  اعمــال  وســائر 
واألردن، بتسديد ديون أكثر 
مــن مائــة عائلة مســيحية 
القديمة  بالبلــدة  ومســلمة 
في القدس كانت تعاني من 
ديــون متراكمــة مســتحقة 
لشــركة المياه اإلســرائيلية 
"جيحون" بمبلــغ ربع مليون 

شيقل. 
و صــرح غبطــة البطريرك 
ن  أ لــث،  لثا ا ثيوفيلــوس 
تســديد ديون هذه العائالت 
لمناســبة  جــاء  المقدســية 
حلول عيــد الفطر الســعيد 
وعيــد  مريــم العــذراء، وأن 
المؤسســات الكنسية تقوم 
بواجبهــا فــي دعــم أهالي 
البلدة القديمة من مسلمين 
ومسيحيين، وأن المؤسسات 
الكنسية ستســتمر بالقيام 
فــي  لتاريخــي  ا بدورهــا 
القــدس والحفــاظ  حمايــة 
علــى مصالــح أهلهــا بقدر 
المستطاع. وشدد غبطته بأن 

الدفاع عــن القدس ال يكون 
في الدفــاع عن مقدســاتها 
فقط بل أيضــاً بالدفاع عن 
أهلها وهويتها ومحيطها عن 
طريق اتخاذ خطوات عملية 

في هذا االتجاه.
وقال االستاذ رامي المغربي، 
المستشــار الخــاص لغبطة 
ن  إ  ، س لقــد ا ك  يــر بطر
دعم أكثــر من مائــة عائلة 

مقدســية يأتــي فــي إطــار 
تنفيذ استراتيجية بطريركية 
الروم االرثوذكس في تعزيز 
صمود المقدســيين، كما أن 
هذه الخطوة تعتبر انطالقة 
لجهــود غبطــة البطريــرك 
الثالث إلنشــاء  ثيوفيلــوس 
صندوق مســيحي- اسالمي 
البلــدة  أهالــي  لمســاندة 
القديمة في تسديد ديونهم 
ت  سســا للمؤ لمســتحقة  ا
والدوائر االســرائيلية نتيجة 
الضرائب والمخالفات وغيرها 
االقتصاديــة  االعبــاء  مــن 
المفروضة من قبل اسرائيل 

على المواطن المقدسي.
و أضاف المغربي "نحن شعب 
واحد يرفض أن ينعت أي جزء 
من نسيجه الواحد باألقلية، 
فنحن في صمودنا متالحمين 
مواجهــة  فــي  ومتحديــن 
التحديات واألزمات التي تمر 
بها المنطقــة برمتها". وفي 
ذات الســياق ثمــن عضــو 
اللجنــة التنفيذيــة لمنظمة 
التحرير الفلسطينية ورئيس 
الرئاســية للشــؤون  اللجنة 
المسيحية حنا عميرة الدعم 

الــذي تقدمــه بطريركيــة 
الــروم األرثوذكس وغبطة 
البطريرك ثيوفيلوس الثالث 
لتعزيز صمود المقدســيين، 
لمــا فــي ذلــك مــن أهمية 
في ظل المعركة الشرســة 
التي يتعرض لهــا المواطن 
المقدســي نتيجة سياســات 
االحتــالل التــي تهــدف الى 
إضعاف وجــوده األصيل في 

مدينته المقدسة.
عــزام  الشــيخ  عبــر  كمــا 
الخطيب مديــر عام األوقاف 
تقديــره  عــن  اإلســالمية 
لجهــود بطريركيــة الــروم 
األرثوذكــس وعلى رأســها 
غبطة البطريرك ثيوفيلوس 
الثالــث فــي تعزيــز صمود 
المقدســيين من مســلمين 
ومسيحيين، معتبراً أن الدعم 
الــذي تقدمــه البطريركيــة 
يؤكــد علــى وحدة الشــعب 
الفلســطيني فــي مواجهــة 
الــى  باإلضافــة  التحديــات 
أهميتــه فــي التخفيــف عن 
األعبــاء الماديــة المفروضة 
على المواطنين المقدسيين 

من مسلمين ومسيحيين.

خالل لقاء عقده مركز «شمس» 

الدعوة إلجراء دراسة ميدانية لقياس ثقافة 
حقوق اإلنسان في المجتمع الفلسطيني

القــدس المحتلــة - الحياة 
الجديــدة - عقد مركز إعالم 
حقوق اإلنسان والديمقراطية 
«شمس» ورشة عمل بعنوان 
حقــوق اإلنســان فــي الفكر 
اإلسالمي السياسي المعاصر 
لطلبــة كليــة الشــريعة في 
جامعــة القدس، وقــد افتتح 
الورشــة إبراهيــم العبد من 
معرفــاً  «شــمس»  مركــز 
بالمركز ونشاطات المشروع، 
وذكر أن الورشــة هي إحدى 
تعزيــز  نشــاطات مشــروع 
اإلنســان  مفاهيــم حقــوق 

والحكم الصالح لطلبة كليات 
الجامعــات  فــي  الشــريعة 
الفلســطينية بدعم وتمويل 

من مؤسسة المستقبل.
 مــن جهتــه قــال الدكتــور 
عيســى أبــو زهيــرة أســتاذ 
العلوم السياســية أنّ نشــوء 
تيار إســالمي مدنــي ،  يؤمن 
بفصــل الديــن عــن الدولة ،  
ودعــم الدولــة المدنية التي 
ترعــي كل األديــان وتصون 
مقدســاتها، وتضمن حقوق 
كل مكونــات مجتمعاتنا،  هو 
أمــر بالغ األهميــة الذي ال بد 

فيه من دعم مؤسسات الدولة 
المدنيــة القائمــة على مبدأ 
المساواة في المواطنة ، وهو 
أمــر بالغ الحيويــة واألهمية 
الدينية ،   المفاهيــم  لتطوير 
ولكن بشرط اإليمان بدنيوية 
ســية ،   لسيا ا ســة  ر لمما ا
ولــوازم الدولــة المدنية من 
لحقيقيــة  ا طيــة  ا يمقر لد ا
والتعددية   وتداول الســلطة ،  
واســتناد البرامج السياســية 
إلى أســس مدنيــة ومعايير 

عقالنية.
وقــال إن مصطلــح حقــوق 

اإلنســان -المســتعمل فــي 
الخطاب المعاصر- يشير إلى 
الحقوق والمطالب  مجموعة 
الواجب الوفاء بها لكل البشر 
علــى قــدم المســاواة دونما 
تمييز فيما بينهم ألي ســبب 
كان. ولكــن هــذا التعريــف 
العــام ليس مســلماً به لدى 
المجتمعــات المختلفــة، ذلك 
ألن نوع هذه الحقوق يرتبط 
بالتصــور  وثيقــاً  ارتباطــاً 
األساســي عن اإلنسان ذاته، 
فإذا كان اإلنســان فــرداً حراً 
ذا كرامــة وقيمــة ويمتلــك 

العقــل والضميــر، ويمتلــك 
القدرة على االختيار األخالقي 
والتصــرف الســليم، ويملك 
أيضاً الحكم الصائب على ما 
هو في مصلحته، فإن حقوق 
هــذا اإلنســان ســوف تنبني 
علــى أســاس هــذا التصور. 
والواقع يشــهد بوجــود كثير 
من صور التمييز الفعلي بين 
بني البشر، إضافة إلى انتهاك 
أبسط حقوقهم، وليس ذلك 
إال نتيجة من نتائج الثقافات 

االستبدادية والعنصرية.
وفــي نهايــة اللقــاء أوصــى 
المشــاركون بضرورة نشــر 
ثقافة حقوق اإلنسان لطلبة 
برنامــج  وضــع  الشــريعة. 
تعليمــي تدريبــي للمعلمين 
التربوييــن  الفاعليــن  وكل 
يســتهدف تعميق وترســيخ 
اإلنســان  حقــوق  مفهــوم 
ق  حقــو بيــة  تر كيفيــة  و
دراســة  اإلنســان.وإجراء 
المقررات  تحليلية لمضمون 
الدراسية في مراحل التعليم 
العــام فــي فلســطين مــن 
حيث مــدى اهتمامها بتربية 
وإجــراء  اإلنســان.  حقــوق 
دراسة ميدانية لقياس ثقافة 
حقوق اإلنسان في المجتمع 

الفلسطيني. 

فلسطين تشارك في منتدى ساو باولو
رام اهللا- الحيــاة الجديدة - شــارك الســفير 
ابراهيم الزبن الجمعة في أعمال منتدى ساو 
باولو في دورته التاسعة عشرة في مدينة ساو 
باولو. ويشــارك في المنتــدى وفود من كافة 
بلــدان اميركا الالتينية إلى جانب ممثلين من 

القارات الخمس. 
وشارك في الجلسة المركزية الرئيس السابق 
لويس ايناســيو لوال دا ســيلفا الــذي اكد في 
كلمتــه على أهمية المنتــدى في دعم قضايا 
الحــق والعــدل فــي العالــم مشــيرا لقضية 
فلسطين وتكامل واتحاد وحرية بلدان اميركا 
الالتينية. ودعــا إلى مزيد من العمل من اجل 

مستقبل زاهر للشعوب.
وأثنى المتحدثون من الســلفادور واإلكوادور 
وكوبا والمكســيك على دور الشباب المعاصر 
في أحداث التغييرات وتحقيق الحرية والعدالة 

للشعوب في كافة أنحاء العالم. 
فــي ســياق اخــر شــارك الســفير الزبن في 
احتفــال بيوم القدس إقامته الجمعية الدينية 

الخيرية اإلســالمية في البرازيــل تناوب فيها 
الخطباء، مســلمين ومســيحيين، علــى إبراز 
األهمية الدينية والسياسية للقدس الشريف 
وأهميــة دعــم نضال الشــعب الفلســطيني 
من اجل االنعتاق مــن االحتالل وإقامة دولته 
الفلســطينية على تراب فلسطين وعاصمتها 

القدس.
وشكر السفير ابراهيم الزبن منظمي الحفل 
والخطبــاء علــى مشــاعر التضامــن والدعم 
وحيــا الحضور البرازيلــي من معظم األحزاب 
الصديقة على دعمهم المبدئي والثابت لقضية 
فلسطين متمنيا كل الخير للبرازيل الصديق. 
كما هنا الجالية العربية اإلسالمية بقرب انتهاء 
الشهر الفضيل وعيد الفطر وعبر عن أمله ان 
يحل العدل والسالم في ارض السالم واألمن 
واألمان في كل األرض العربية واإلســالمية. 
كما اكد على ثبات الشــعب الفلســطيني في 
أرض الربــاط واصراره على النضال وتحقيق 

السالم المبني على الحق والعدل. 

"التضامن" تصرف أكثر من مئة 
ألف دينار كفاالت لأليتام

نابلــس - الحياة الجديدة 
- انهت جمعيــة التضامن 
دفعــة  تجهيــز  الخيريــة 
كفاالت المناصرة الخاصة 
باأليتــام وذلك عن اشــهر 
تمــوز، آب، أيلــول الحالي 
حيث بلغ عدد المستفيدين 
منهــا 1600 يتيــم بمبلغ 
اجمالــي 118031دينــارا 
وستوزع المخصصات عن 
طريــق حســاب المعيلين 
في البنــك. وقــال د.عالء 
مقبــول رئيــس جمعيــة 
التضامن الخيرية ان ذلك 
جــاء بنــاء علــى التقارير 
الدورية لأليتام التي عمل 
عليهــا فريق عمل قســم 
األيتام طيلة أيام الســنة، 
وما يتبعها من متابعة حالة 
اليتيم الصحية والتعليمية 
والثقافية، ومتابعة أحوال 
أم اليتيم وأوضاعها المالية 

والصحية واالجتماعية.
وقــال د.مقبــول ان لجنة 
المناصــرة طرحــت  زكاة 
الكترونيا بحيث  برنامجــا 
بعمــل  الجمعيــة  تقــوم 
تقاريــر األيتــام من خالل 
موقع على شبكة االنترنت 
الجهتيــن  بيــن  مشــترك 
يتشــارك فيه المبرمجين 
في كلتا المؤسستين حيث 
يدخل من خالله الموظف 
المسؤول عن تعبئة تقارير 
اليتيم وإرفاق صورة لليتيم 
ورسالته للكفالة وشهادته 
المدرسية وتقارير مرضية 
لأليتــام الذين يعانون من 
أوضاع صحية صعبة، ومن 
خالل هذا الموقع يستطيع 
الكافــل الدخــول وتصفح 
المكفــول  اليتيــم  وضــع 
علــى  االطــالع  ويمكــن 
األيتام المرشحين للكفالة 
لتتم كفالتهم حتى يسهل 
علــى الكفــالء فــي خارج 
الوطــن من متابعــة حالة 
اليتيم وما طرأ على حالته 

من جديد
كما تقدم د.مقبول و سعاد 
الحجــاوي رئيســة قســم 
االيتــام والهيئــة اإلدارية 
بالشــكر الجزيــل للجنــة 

المناصرة االسالمية عمان 
علــى ما تقدمــة ألطفالنا 
االيتام ان هــذه الصرفية 
تأتي خالل شــهر رمضان 

المبارك.


