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محليات

صبايا الجامعة
اكسسوارات + هدايا + مكياجات + مناديل ولفات بأنواعها + 

شنط  +  قسم  كل شي بشيقل - اسعار خاصة بطالبات الجامعات
رام اهللا - شارع المستشفى  -  بجانب التربية والتعليم سابقا

جوال رقم: 0597080044

مؤسسة الخطيب
مالبس ستاتي + بناتي + والدي

رام اهللا - شارع المستشفى
 بالقرب من عمارة الخطيب

جوال: 0599335446

ضياء لالتصاالت
بيع + تبديل +  تصليح 

 اكسسوارات  +  شرائح جوال
رام اهللا - شارع النهضة مقابل مركز بلدنا الثقافي

022955713     0597415760

البراق للملبوسات
ستاتي - رجالي - والدي - بناتي 

وجميع لوازم االطفال حديثي السن
جملة + مفرق

رام اهللا  -  شارع مستشفى رام اهللا الحكومي

مزرعة الرمحي للدواجن الطازجة
دجاج طازج - كبدة - مسحب - فخاذ - جنحان - ألبان

لصاحبها/ ابو رمزي واوالده
رام اهللا - مقابل تكسي ام الشرايط - محمد: 0598018061

محالت ياسر الطريفي
احذية رجالي + احذية ستاتي + بيبي

رام اهللا - شارع المستشفى
بالقرب من عمارة الخطيب

وطنية: 0568231818

محمص وبن أبو خديجة
اجود انواع القهوة - مكسرات - سكاكر - بهارات - شوكوالته

قسم خاص للهدايا
رام اهللا - شارع االرسال - عمارة أمية

هاتف: 022959307  جوال: 0598109017

الحذاء السحري
أحذية - ستاتي - بناتي

رام اهللا - مجمع الرموني - الطابق االرضي 
بجانب تكسيات بيتونيا

هاتف: 022987063 جوال: 0598637904

هاوس اوف فاشن
احدث موديالت األلبسة الرجالية الجاهزة واألحذية

رام اهللا - شارع المعرض
هاتف: 022966697

Friedchicken مطاعم هيني بيني
البيرة - شارع القدس - 022987303

البالوع - مجمع بالزا التجاري - 022404111
بيتونيا - الشارع الرئيسي - 022902052

الطيرة - مقابل معهد دار المعلمات - 022985511

بوظة ركب
رام اهللا - الشارع الرئيسي

تلفون: 2953467
فاكس: 2956467

سوبرماركت العودة
كل ما يحتاجه البيت تحت سقف واحد

اسعار منافسة
رام اهللا - بالقرب من صالون مهند

جوال - 0599751963

AL-KAMAL الكمــــــال
زي شرعي - مقاسات كبيرة + مالبس سبورت ستاتي + فساتين 

سهرة + تأجير بدالت عرس وخطوبة
مجمع االسراء - ط1 022965539    مجمع مخماس - 022952639

مركز الصفا التجاري الرئيسي 022975093
فرع نابلس - مجمع البلدية 092372131

كيودس للكمبيوتر واالتصاالت
laptops البتوبس

اكسسوارات + اجهزة خلوية
رام اهللا  - عمارة الرعاية العربية

الطابق االرضي - تلفون: 022959685

بوتيك انجل لمالبس األطفال
لصاحبه نذير الشلعوط

البيرة - عمارة ستي سنتر
تلفون: 022966536

Bits & Pieces Fashion
رام اهللا 

 مركز عقل التجاري - خلف البريد
تلفون: 022987402

بورسالن الشوعاني
ادوات منزلية + تحف وهدايا + انتيك - عالم الهدايا

رام اهللا - عمارة برج الساعة - الطابق االرضي
0599090796

معرض البستان لألحذية
رجالي + والدي + بناتي + ستاتي

عمارة البكري - الطابق االرضي

االيهم للكمبيوتر واالتصاالت
بيع كافة انواع اجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها

رام اهللا - مقابل الشرطة القديمة
0598077011     022967747

فلة + شمعة + منورة
اكسسوارات - هدايا - كوزمتكس - شنط - عطور - شاالت - 

مالبس داخلية
رام اهللا - ستي سنتر - الطابق االرضي
جوال: 0598136589 او 0599291185

أبو شرخ
جهاز بيبي - مالبس والدي وبناتي + البسة داخلية

الفرع الرئيسي - الخليل - واد التفاح                بيت لحم - اول شارع الفواغرة
رام اهللا - الفرع االول: عمارة النتشة - الطابق االرضي 022972257

رام اهللا - الفرع الثاني - شارع االرسال - عمارة االعرج - ط2    022989998
طولكرم - شارع باريس - عمارة الخاروف

بنك الفضة - الشاقلدي 1
رام اهللا - المنارة - اول شارع االرسال - 022967782

الشاقلدي 2 - رام اهللا - عمارة النتشة - الطابق االول 022955649

الشاقلدي 3 - رام اهللا - عمارة برج الساعة - الطابق الرئيسي 0597786159

الخطيب سنتر لأللبسة
الرجال والشباب

رام اهللا - عمارة الخطيب - شارع المستشفى بجانب مسرح القصبة
رام اهللا - الفرع الثاني: عمارة االسراء - الطابق الرئيسي خلف 

الدرج الكهربائي - جوال: 0599845366

الرائد لالتصاالت
بيع وتبديل وتصليح وتعريب

بيع كرتات     -     بادارة رائد ابو عرقوب
رام اهللا - المنارة - مقابل عمارة ستي سنتر
تلفو: 022965389 جوال: 0599393847

ان سنتر
عطور اصلية - اكسسوارات - كوزماتكس - شنط 

 مالبس داخلية - شاالت
رام اهللا - عمارة الصفا - شارع القصبة

0598411090

شركة الشمس لألحذية
رجالي + ستاتي + بناتي + والدي

شارع المستشفى
مقابل محالت درس - وطنية: 0569200548

سلفر شوز
أحذية رجالي + ستاتي

رام اهللا - عمارة ستي سنتر
رام اهللا-  االرسال

رام اهللا عمارة الرعاية
بادارة/ جمال ابو رميلة

محالت مرقة
ارقى المالبس الستاتية والرجالية- قسم خاص لتجهيز 

العرايس- مالبس داخلي- مكياج- عطور
رام اهللا- الشارع الرئيسي- سوق النتشة التجاري

هاتف: 2951718  02 جوال: 0599839283

بوتيك النجوم
بناتي +والدي+ستاتي+رجالي

رام اهللا - مجمع محطة الباصات المركزية
جوال: 0599787579

مجوهرات رام اهللا
بيع - شراء - تبديل                       اســـــم من ذهــــــب

بادارة/ يوسف رجا الحواري
رام اهللا - شارع النهضة بجانب تكسي المنارة

022951251        0599286439

محالت فلسطين التجارية
بيع جميع انواع االحذية والشنط

بادارة/ نادر شلطف (اخوان)
رام اهللا - لؤلؤة المنارة - الشارع الرئيسي

هاتف: 022955256   وطنية: 0569200548

محالت  every day ايفري داي للتصفيات العالمية
خصم ٪50 على كل البضاعة    -   نصف السعر

للمناسبات الرسمية والسعيدة
احلى وارقى المالبس الى صاحبات الذوق الرفيع

رام اهللا - مقابل البنك االسالمي الفلسطيني - جوال: 0599875687

محالت السعد التجارية
مبيع جميع انواع االكسسوارات- عطور+مكياج+ساعات

بإدارة: الحاج سعد جودة واوالده
رام اهللا- سوق البيرة التجاري- مجمع الباصات والتكسيات

تلفون: 2970412  02 جوال: 0599227234

معرض القاهرة للمطرزات الشرقية
اقمشة ومطرزات - دشاديش سوري وخليجي وهندي

رام اهللا - شارع النهضة - مقابل سينما الوليد
جوال: 0599551551
هاتف: 022958807

روميو شوز
 ROMEO SHOSE 

رجالي+ستاتي+بناتي+والدي
رام اهللا- المحطة المركزية - جوال: 0598625499

كانبــاتا

  تلفون: 022954455

DAF
Basem A.AL-Daba»at

Ramallah - Telfax: 022965437
Mobile: 0599874548

Email: co_basem@hotmail.com

ISSA SHAMIEH
Main Street- Ramallah

Palestine 

Tel/Fax: 2956177

غنام لالتصاالت الخلوية واالجهزة الكهربائية
بيع وصيانة وتبديل
بادارة/ يوسف غنام

رام اهللا - سوق البيرة التجاري
جوال: 0599201081  تلفاكس: 022971855

رام اهللا

االعالن عن حملة شعبية اهلية
لدعم مستشفى اريحا الحكومي

اريحا - معا - أطلقت لجنة الخدمات الشــعبية بمخيم عين السلطان بمحافظة 
أريحــا واألغــوار، الخميس الماضــي، حملة دعم ومســاندة لمستشــفى أريحا 

التخصصي الحكومي. 
وقال رئيس اللجنة الشــعبية لخدمات مخيم عين الســلطان محمد خميس أبو 
داهوك: إن اللجنة ســتعمل على التواصل مع كافة المؤسســات والشــخصيات 
االعتبارية للعمل على تزويد المستشــفى بكل ما يلزم من أثاث ونواقص من 

أجل أن يبقى بمستوى متقدم. 
وأشــار إلى أن الحملة تنفذ بالتنســيق مــع المحافظة والغرفــة التجارية إدارة 
المستشــفى، وابدى ابو داهوك اعجابه بالتطورات التي يشــهدها المستشفى 
مشــيدا بالخدمات التي يقدمها المستشفى ألهالي المحافظة وقال: «إن واجب 
المجتمــع المحلــي المســاهمة بدعم واســتمرار عمل المؤسســات التي تقدم 

خدمات للعموم». 
من جهته ثمن مدير عام مستشفى أريحا ناصر العناني هذه المبادرة، مؤكدا أن 
وزارة الصحة والسلطة الوطنية ال تألوان جهدا في توفير كل ما يلزم للمستشفى 

وأن مساهمة المجتمع المحلي مهمة وضرورية بهذا المجال. 
ولفــت بهذا الخصوص إلــى المبادرة الرائدة للغرفــة التجارية ومجلس إدارتها 
والتــي تمثلت بتنظيم حملــة لتأمين عدد إضافي من مقاعد االنتظار ومبردات 
مياه وأثاث للمستشــفى، مبينا أن هذا العمــل يعكس قيم الخير والتكافل من 

قبل العديد من أفراد المجتمع ومن التجار ورجال األعمال. 

سفير فرنسا لدى السنغال يقيم حفال على شرف فلسطين  شيخ األزهر يجدد مطالبته بإنهاء حالة االنقسام 
القاهــرة - وفا- جدد شــيخ األزهــر أحمد الطيــب تأكيده على ضــرورة إنجاز 
المصالحة الفلســطينية وإنهاء حالة االنقسام الفلسطيني دون تأخير. جاء ذلك 
خالل لقائه الليلة قبل  الماضية خطيب المسجد األقصى يوسف جمعة سالمة 

في القاهرة.
وتناول اللقاء الوضع في القدس بصفة عامة ووضعية المسجد األقصى بصفة 

خاصة.
وقال شيخ األزهر: «إن الباب الوحيد الذي يدخل منه االحتالل للمسجد األقصى 
هــو باب الفرقة، وينبغي ويجب ســد هذا الباب باألقفــال المحكمة واالعتصام 
والوحدة الصادقة والجادة بين أبناء شــعبنا الواحد، والمبادرة إلى إتمام الوحدة 

الوطنية دون إبطاء وتردد».
وعبر عن رضاه من نتائج صفقة تبادل األســرى، وما ســينجم عنها من تحرير 

مئات األسرى، داعيا الجميع إلى عدم نسيان الباقين في سجون االحتالل.

حملة عمل تطوعي لتنظيف مدينة بيت ساحور
بيت لحم - معا - بهدف تعزيز العمل التطوعي واســتمرارا لسلســلة المشاريع 
والفعاليات للمشاركة المجتمعية التي بادرت اليها البلدية، التقى أمس الجمعة 
رئيس بلدية بيت ســاحور هانــي الحايك مدير مركز التعليم البيئي ســيمون 
عوض وعدد من معلمي وطالب كل من المدرســة االنجيلية اللوثرية في بيت 

.SOSساحور وقرية االطفال
جاء ذلك لمناســبة يوم البيئة العربي، حيث تم تنظيم عمل تطوعي لتنظيف 

عدد من المواقع من قبل مركز التعليم البيئي بالتعاون مع البلدية.
واشــار الحايك الى اهمية المحافظة على مثل هذه النشــاطات البيئية الهادفة 
والرامية الى ضرورة الحفاظ على بيئة نظيفة وخالية من النفايات، وأن الحملة 
تحمل رسالة مهمة مفادها ضرورة التغلب على ثقافة العيب ومشاركة الجميع 

كبارا وصغارا في العمل العام.
من جهته أكد سيمون عوض مدير المركز ان الهدف هو تعميق مفهوم العمل 
الطوعي بين قطاع الطلبة وتوعية المواطن بالمحافظة على النظافة والتركيز 
على توعية الجيل الناشئ بضرورة المحافظة على البيئة وحمايتها من مقومات 

التلوث.

مركز شمس يطالب بسياسات
تنموية جديدة لمواصلة مكافحة الفقر

احتفال لمناسبة
يوم المسن في سلفيت

  - الجديــدة  الحيــاة   – ســلفيت 
نظمــت امس جمعيــة الهالل االحمر 
الفلســطيني ومركز سلفيت الصحي 
نشــاطاً موســعاً ضمن فعاليات يوم 
المســن العالمي بمشاركة لجنة األم 
اآلمنة في ســلفيت وبالتعاون مع دار 
الوفاء لرعاية المسنين في المدينة، 
وبحضور المسنين وذويهم وفعاليات 
المدينة الشعبية والوطنية والرسمية. 
وتخلل االحتفال فقرات صحية وفنية 
ونفسية وترفيهية وثقافية ومسابقات 
بمشــاركة الجميع باشراف الممرضة 
انشراح عواد واالخصائية االجتماعية 
ريما عناية. كما شــاركت المتطوعة 

نعيمة االسمر بفقرة امثال شعبية.
والقيــت خالل االحتفــال عدة كلمات 
اكــدت على عن اهميــة الوقوف الى 
جانب المسنين والدفاع عن حقوقهم 
وضرورة احياء مثل هذه المناســبات 
وتعزيــز دور المســن فــي المجتمــع 
الفلسطيني واعطائه دوراً في الحياة 

للشعور بالثقة وانه فعال ومنتج.

دكار - وفا - أقام سفير فرنسا لدى السنغال نيكوال 
نورمو، مســاء الخميس الماضي، حفل عشــاء على 
شــرف فلســطين، وذلك في مقر إقامته بالعاصمة 
السنغالية داكار، دعا إليه وزير الخارجية السنغالي، 
وســفراء الدول األعضاء في مجلــس األمن للدورة 

الحالية، وسفيري السعودية وتركيا.
وألقى الســفير الفرنسي كلمة رحب فيها بالسفراء 
المدعوين، وعبر عن شغفه بإقامة حفل على شرف 
فلســطين في هذا الوقت الذي تتجه فيه فلسطين 

لطلب عضويتها في األمم المتحدة.
وأكد أن إحالل الســالم العادل هو الطريق الوحيد 
لألمــن فــي منطقــة الشــرق األوســط، وعبر عن 
تضامنه مع حقوق الشــعب الفلسطيني وحقه في 

إقامة دولته.
وأعــرب الســفير نورمــو عــن تقديــره للســفير 
الفلسطيني في داكار عبد الرحيم الفرا في نشاطه 
من أجل التعريف بقضية بلده ومعاناة شــعبه، أمال 

أن يقف الجميع داعما له.
بدوره شــكر السفير الفرا، السفير الفرنسي على 
التفاتته الكريمة بإقامة حفل على شرف فلسطين، 
قائال: إن هذا دليــل على العالقات الوطيدة بين 
فرنسا وفلسطين، والدعم والمساعدة الفرنسية 
لفلســطين في شــتى المجاالت منذ وقت طويل 
لهــو محــل تقدير كبيــر مــن القيادة والشــعب 

الفلسطيني.
ر الســفير الفرا بأن فرنســا احتضنت الرئيس  وذكّ

الشــهيد ياســر عرفات عندما كان مريضا، وبعدما 
توفى في فرنســا أقام الرئيس الفرنســي السابق 
جاك شــيراك جنازة رســمية للرئيــس عرفات في 
فرنســا، تابعها الشعب الفلســطيني بكل االمتنان 

والتقدير لشعب فرنسا العظيم. 
وأكد الفرا أن موقف القيادة الفلســطينية من خيار 
الســالم هو خيار اســتراتيجي إلحــالل األمن بين 
الفلســطينيين واإلســرائيليين، موضحا أن التوجه 
لألمم المتحدة لطلب العضوية هو تكريس لحقوق 
الشــعب الفلســطيني، وهو عامل مســاعد لتكون 
المفاوضات وفــق مرجعية واضحة، معربا عن أمله 
في دعــم فرنســا ودول العالم للتصويــت لصالح 

عضوية فلسطين في األمم المتحدة.

رام اهللا - الحيــاة الجديــدة - أكــد مركز 
«شــمس» أن استمرار احتالل «إسرائيل» 
لألراضي الفلســطينية وتبعية االقتصاد 
الفلســطيني لالقتصاد اإلسرائيلي. يقف 
على رأس األســباب التي تؤدي للفقر في 
فلسطين، فالمالحظ ازدياد هامش الفئات 
التي تعيش تحت خط الفقر، بسبب ازدياد 
معــدالت البطالــة التي تصل إلــى أرقام 
قياســية في الضفة وقطاع غزة. جاء ذلك 
في بيــان أصدره المركز بمناســبة اليوم 
العالمــي لمكافحــة الفقر الــذي يصادف 
الســابع عشــر من شــهر تشــرين األول 
مــن كل عام. وقال المركــز إن اإلجراءات 
اإلسرائيلية التعسفية بحق الفلسطينيين 
والمتمثلــة في عمليات القتــل واالعتقال 
األراضــي  وتجريــف  والدمــار  واإلبعــاد 
ومصادرتهــا وبناء المســتوطنات واقتالع 

األشــجار وحرقها االغالقات وعزل المدن 
الفلســطينية عن بعضها البعض، وإقامة 
الحواجــز، وبنــاء جدار الفصــل العنصري 
التحتية،كلهــا عوائــق  البنيــة  وتدميــر 
تقــف أمام عمليــة التنمية فــي األراضي 
الفلســطينية.  ورحــب مركــز «شــمس» 
وبجهــود  الوطنيــة،  الســلطة  بجهــود 
المؤسســات األهلية والعربية واإلسالمية 
فــي مكافحتها آلفة الفقــر، وعلى الرغم 
مــن اإليجابيات التي تقدمها المؤسســات 
الرسمية وغير الرسمية في إمداد الفقراء 
والمعوزيــن بالمعونة، فإنه من الضروري 
وضــع خطــط إســتراتيجية تهــدف على 
المــدى البعيــد إلــى إيجاد فــرص العمل 
لهؤالء الفقراء من خالل خطة إستراتيجية 
تنمويــة، وبالتالي فإن ذلــك يمثل إحدى 
أهم وأخطر المسؤوليات الملقاة على عاتق 

الســلطة الوطنية الفلســطينية. وطالب 
مركز «شــمس» بضرورة مالءمة ســوق 
العمل، وبالسماح للنساء بالعمل،وبوجوب 
وجود استراتيجيات عامة، والتزام أكيد من 
السلطة تجاه معالجة ظاهرة الفقر، وعلى 
ضــرورة التنســيق الفعال بيــن الوزارات 
المختلفــة التــي تتولــى معالجــة الفقر. 
وتوفيــر الحماية االجتماعيــة للمواطنين 
للتخفيف مــن معاناتهــم، و إيجاد فرص 
عمل لدعم األسر الفقيرة، ال سيما لألسر 
التي ترأســها نســاء كأولويــة، ولتمكين 
المؤسســات العامــة لتقــوم بدورها في 
تقديــم الخدمات و الرعايــة االجتماعية، 
ودعــم تنميــة القطــاع الخــاص، ووضع 
سياســات هادفــة للحد من الفقــر والحد 
من البطالة وخاصة في القرى المهمشــة، 
وأتاحت الفرصة للمواطنين أن يشــاركوا 
فــي مراقبة سياســات التنميــة ومراجعة 

ميزانياتها.
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