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   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

7/12 د
محكمة بداية نابلس

إعالن بيع بالمزاد العلني للمرة األولى بالنشر  صادر عن دائرة 
تنفيذ نابلس في القضية التنفيذية رقم 2012/4343

المنفذ : -1 ســمير نايف ابراهيم شــناعة / نابلس -2 عزت اسعد رشيد صوان / نابلس . المنفذ ضده 
: خالــد ذيــاب الفقهه / نابلس . تنفيذ القرار الصادر عــن دائرة تنفيذ بداية نابلس رقم 2012/4343 
الصادر بتاريخ 2017/6/13 وموضوعها المطالبة بمبلغ 1614,300 دينار . نعلن للعموم عن بيع حصص 
المحكوم عليه في قطعة األرض والتي تحمل رقم قطعة األرض 16 حوض 10 موقع الجورة من أراضي 
الناقورة والتي تم الحجز على حصص المحكوم عليه في قطعة األرض في هذه الدعوى وذلك حسب 
األوصاف المدرجة أدناه وذلك لمدة 30 يوما من تاريخ النشر في هذا العدد وقد تم تعيين موعد المزاد 
الســاعة العاشــرة صباحا يوم االثنين الموافق 2017/8/14 إلجراء المزاد وقد تم تعيين جلسة بتاريخ 
2017/7/30 األحد الســاعة 10 صباحا لســماع االعتراض وعلى من يرغب بالشراء والمزاودة الحضور 
لدائرة تنفيذ نابلس أو مراجعة الدالل محمد بالل اسمه حامل قائمة المزاد بعد أن يدفع تأمينا وقدره 
%10 من قيمة األرض المخمنة 71246 دينار أردني . وفي نهاية المدة ستعطى اإلحالة المؤقتة على 
اســم من يزاود بالبدل األعلى وان رســوم التســجيل والداللة والطوابع تعود على المشــتري . أوصاف 
العقار : -1 مســاحة قطعة األرض الكلية 10178 متر مربعا حســب ســند التســجيل الصادر من دائرة 
أراضي نابلس وهي من النوع الميري وضمن األراضي المنتهية تســويتها وتقع خارج حدود المخطط 
الهيكلي لقرية الناقورة وهي منطقة B حسب اتفاقية أوسلو وتصنيفها منطقة زراعية .-2 يحد القطعة 
من الشــمال القطعة رقم 17 ومن الجنوب القطعة رقم 21 ومن الشــرق القطعة رقم 15 ومن الغرب 
طريق ترابي بعرض 3 متر والقطع 20 و 17 من نفس الحوض . -3 قطعة األرض خالية من األبنية 
واإلنشاءات األخرى وطبيعتها منحدرة من الشمال باتجاه الجنوب ويوجد بها بعض أشجار الزيتون وال 
تصلها خدمات الماء والكهرباء في القطعة . -4 قدرت قيمة المتر المربع الواحد لألرض 7 دينار وعليه 

تكون القيمة الكلية لقطعة األرض تساوي 7×10178 = 71246 دينار 

مأمور تنفيذ نابلس 

اعالن
يعلن مكتب مراقب الشركات بان شركة مكتب تكسي العمرين والمسجل لدينا 
تحت رقم 562499434 قد تقدمت لنا بطلب تغيير عنوانها من قرية يتما إلى 
مفرق سالم / دير الحطب / عزموط ومن لديه اعتراض مراجعة مكتب مراقب 

الشركات خالل المدة القانونية المنصوص عليها 
مراقب الشركات 

7/12 د

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي رام اهللا

رقم الملف: 2093/ج/2017

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي رام اهللا
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تســجيل اراضي رام اهللا . الســيد غســان فهمي شكري جابر وذلك 
بصفتــه وكيــال دوريا بموجب الوكالة الدوريــة رقم 2017/13211 تاريــخ 2017/7/12 الصادرة عن 

كاتب عدل رام اهللا .
وذلــك بمعاملــة بيع على القطعة رقم 233 حوض رقم 3 من اراضي ابو قش فمن له اعتراض على 
ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التســجيل خالل فترة عشــرة ايام من تاريخ نشــر هذا االعالن 

وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل ( المالك) جمال موسى فايز أسعد

اسك الوكيل : غسان فهمي شكري جابر

دائرة تسجيل اراضي رام اهللا

7/12 د

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي

بلدية بدو

اعالن
  تعلــن بلديــة  بدوـــــ بتمويــل مــن وزارة الحكــم المحلي – المشــاريع 
التطويرية ، عن طرح عطاء تعبيد الطريق الدائري- بدو  / القدس وذلك 
وفقاً للمخططات والمواصفات وجداول الكميات والشروط المرفقة العامة 
و الخاصــة بالمشــروع،   فعلى الراغبين في التقدم لهــذا العطاء مراعاة 

الشروط التالية: 
1. يجب على المقاول أن يكون مسجالً لدى إتحاد المقاولين ومصنفاً لدى 
لجنة التصنيف الوطنية في مجال  الطرق  بحيث ال يقل عن درجة تصنيف 

ثالثة على االقل وسارية المفعول .      
2. يجب على المقاول أن يكون مسجالً «رسمياً» في دوائر الضريبة.

3. يجــب علــى المقاول تقديم كفالة دخــول المناقصة  بقيمة   50,000 
شيكل وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 120يوم من 

تاريخ فتح المظاريف، وال تقبل الشيكات البنكية . 
4. األســعار  شــاملة لجميــع  الضرائــب وعلــى المقاول دفع جميــع انواع 

الضرائب.
5. لجنة فتح العطاء غير ملزمة بأقل األسعار بدون ابداء األسباب . 

6. كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة 
مــن العطــاء من مقر بلدية بــدو مقابل مبلغ غير مســترد وقدره 200 $ 

دوالر أمريكي ـ
7. أخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 12 ظهرا من يوم  الثالثاء الموافق 
ـ2017/8/15 فــي مقر بلدية بدو  مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد 

هذا الموعد.
9.  االجتمــاع التمهيدي وزيــارة الموقع يوم الســبت الموافق 2017/8/5     

الساعة 10 صباحا 
 12 10.فتــح المظاريــف يوم  الثالثاء الموافق      2017/8/15الســاعة    ـ 

ظهرا  في مقر   بلدية بدو  
11.رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

12. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الهيئة المحلية / بلدية بدو وذلك 
خالل ساعات الدوام الرسمي.

سالم أبو عيد : 0569979243 ,  م.اسالم أبو عيد  0592494651
تلفون : 022471220 أو 022471660

توقيع وختم رئيس الهيئة المحلية
سالم  ابوعيد

7/12 د

فقد هوية
الجديدة– جنين أعلن أنا وائل عمر محمد قاللوة من الجديدة عن فقدان هويتي رقم 853748713 الرجاء 

ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر.

فقد هوية
أعلن أنا فاطمة محمد امين طرشة عن فقدان هويتي التي اجهل رقمها،  الرجاء ممن يجدها تسليمها 

ألقرب مركز شرطة وله الشكر.

فقد هوية
برقيــن– جنيــن أعلن أنا يزن أحمد مصطفى عامودي من برقين عن فقدان هويتي رقم 404388944 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر.

فقد هوية
عقابــا– طوبــاس- أعلن أنا رؤيا رائد نافع غنام مــن عقابا عن فقدان هويتي رقم 405040635 الرجاء 

ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر.

فقد هوية
جنين ســيلة الحارثية- أعلن أنا فداء إبراهيم يوســف زيود من ســيلة الحارثية عن فقدان هويتي رقم 

401133061 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر.

تنويه
ورد خطأ في إعالن أراضي رقم 2017/4526 صادر عن دائرة أراضي جنين ومنشور في الحياة الجديدة 
2017/7/11 اســم الموكل : عبد الرحمن صالح العالونه، والصحيح عبد الرحمن جميل صالح العالونه 

لذا اقتضى التنويه

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي جنين

رقم المعاملة: 2017/4540

اعالن
يعلــن الطــالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة الســيد فداء غازي عبد الرحمــن أبو الرب بصفته وكيال 
بموجب الوكالة الخاصة رقم ( 19427/2016) الصادرة عن عدل رام اهللا بتاريخ 2016/9/6، المعطوفة 
علــى الدورية رقم 7278/2007/380 عدل جنين تاريــخ 2007/8/29، والمعطوفة على العامة رقم 
6916/2007/380 عدل جنين تاريخ 2007/8/20، والدورية رقم 7074/2007/380 عدل جنين تاريخ 
2007/8/16 والدورية رقم 7547/2007/380 عدل جنين تاريخ 2007/9/6 وذلك لتقديم معاملة بيع 

رقم 2017/4540 على القطعة رقم 100 من حوض رقم 4 من أراضي فقوعه.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل : فداء غازي عبد الرحمن أبو الرب.

اسم الموكل « المالك: نجية سليم قاسم سعد، (ناصر+ عرسان+ فخرية+ وفاء أبناء رفيق محمود 
أبو سالمه)، رئيفه عبد الرحمن محمود صالح، (عبد الرحمن+ معتصم+ حليمه+ عبير+ منار أبناء 
أحمد محمود أبو ســالمه)، رئيفه حســن إبراهيم سالمه، (محمود+ حسن+ بالل+ سالمه+ هند+ 

وسام أبناء «محمد علي» محمود أبو سالمه).

دائرة تسجيل أراضي جنين
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   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

7/12 د
محكمة صلح جنين

مذكرة دعوى صادرة عن محكمة صلح جنين في الدعوى 
الحقوقية رقم 2012/231 صلح جنين لتبليغ المدعى عليهم 
( 2 و3 و 4 و5 ) ال بد موقفهم من الشراء بالبدل المقرر الخير 

المساح بالنشر
إلى المدعى عليهم : ( ســلمى عيســى موسى جرباوي ، بشار عماد بسام جرباوي ، شريف عماد بسام 
جرباوي، ميس عماد بسام جرباوي ) و جميعهم من جنين ومجهولي محل اإلقامة حالياً ، نعلمكم أنه 
وبتاريخ 2017/10/02 قررت المحكمة تبليغكم من أجل إبداء رغبتكم فيما إذا كنتم ترغبون في شراء 
الحصص في قطعة األرض ( 17 ) من الحوض رقم ( 16 ) من أراضي جنين حيث أن ثمن األرض وما 
عليها ( 646000) ستماية وستة وأربعون ألف دينار أردني حيث أنها غير قابلة للقسمة لعدم المنفعة 
ألصغر حصة فيها وذلك خالل مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغكم بالنشر ، و ذلك بموجب الدعوى 
المقامة عليكم من قبل المدعية (جمعية جنين الخيرية) من جنين بواسطة المفوض بالتوقيع عنها السيد 
صبري محمود عبد الرحمن أبو فرحة بموجب قرار التوكيل رقم (2012/55) والمؤرخ في 2012/01/04 
وكيلها المحامي : محمد خيري – جنين و التي موضوعها إزالة شيوع، وفي حال عدم رغبتكم بالشراء 
ســيتم اتخاذ اإلجراء القانوني حســب األصول و القانون ، علماً بأن موعد جلسة المحكمة في الدعوى 

الحقوقية المرقومة أعاله مقرره بتاريخ 2017/10/02 .

رئيس قلم الحقوق / محكمة صلح جنين / مصطفى أبو بكر

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي جنين

رقم المعاملة: 2017/4549

اعالن
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة السيد/ة ابتسام سعيد محمد سعدي بصفته وكيال بموجب 
الوكالــة الدورية رقم (5823/2017/433) الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 2017/05/19 وذلك 
لتقديم معاملة بيع رقم 2017/4549 على القطعة رقم 19 من حوض رقم 21 من أراضي برقين . 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل : ابتسام سعيد محمد سعدي .

اسم الموكل « المالك: منذر أحمد نمر خلوف و نادر محمد عبد الرحمن مصلح .

دائرة تسجيل أراضي جنين
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دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي جنين

رقم المعاملة: 2017/4542

دائرة تسجيل اراضي جنين

رقم المعاملة: 2017/4535

دائرة تسجيل اراضي جنين

رقم المعاملة: 2017/4550

اعالن
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة السيد محمد نصري أحمد الزريقي بصفته وكيال بموجب 
الوكالة الخاصة رقم (سجل1754/صفحة 2017/3) الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 2017/07/4

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 2017/4542 على القطعة رقم 6 من حوض رقم 20023 من أراضي 
بيت قاد . فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام 

من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل : محمد نصري أحمد الزريقي.

اسم الموكل « المالك: ثريا أحمد طه إبراهيم.
الحص المباعة: 700 متر

دائرة تسجيل أراضي جنين

اعالن
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة السيد محمد نصري أحمد الزريقي بصفته وكيال بموجب 
الوكالة الخاصة رقم (سجل1754/ صفحة 2017/3) الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 2017/07/4

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 2017/4535 على القطعة رقم 6 من حوض رقم 20023 من أراضي 
بيت قاد. فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام 

من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل : محمد نصري أحمد الزريقي.

اسم الموكل « المالك: ثريا أحمد طه إبراهيم.
الحص المباعة: 1500 متر

دائرة تسجيل أراضي جنين

اعالن
يعلــن الطــالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة الســيد/ة أحمد نادر علي مرعــي بصفته وكيال بموجب 
الوكالة الدورية رقم (6022/2017/433)الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 2017/7/2 وذلك لتقديم 
معاملة بيع رقم 2017/4550 على القطعة رقم 36 من حوض رقم 12 من أراضي قباطية . فمن له 
أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ النشر 

وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل : أحمد نادر علي مرعي.

اسم الموكل « المالك: فاتن خليل إبراهيم زكارنة، أحمد سليمان أحمد زكارنة .

دائرة تسجيل أراضي جنين
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   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

7/12 د
محكمة صلح جنين

مذكرة دعوى صادرة عن محكمة صلح جنين في الدعوى 
الحقوقية رقم 2017/803 لتبليغ المدعى عليهما بالنشر

إلى المدعى عليهما ( حكمت شــرف ســليم خليفة، خالد شرف سليم خليفة) وكالهما من عجة/ جنين 
ومجهولــي محــل اإلقامة حالياً، يقتضــي حضوركم إلى هذه المحكمة يــوم 2017/10/11 للنظر في 
الدعوى التي أقامها عليكما المدعي: محمد شريف عبد القادر سعيد خنفر من الرامة/ جنين بواسطة 
وكيله المحامي بسام عبد اهللا و/ أو قاسم رءوف قواسمه/ حنين، والتي موضوعها فسخ وإبطال عقدي 
بيــع (3000) دينار أردنــي، ويمكنكم الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع عن تفاصيل الدعوى وعمالً 
بأحكام المادة (62) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 فإنه يقتضي 
عليكما الئحة جوابية خالل خمســة عشــر يوماً من تاريخ تبلغكما بالنشــر، وإذا لم تحضرا ولم ترسال 

وكيالً عنكما تجري محاكمتكما حضورياً.

رئيس قلم الحقوق/ محكمة صلح جنين / مصطفى أبو بكر

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

7/12 د
محكمة بداية جنين

إخطار عدلي صادر عن كاتب العدل في جنين والذي يحمل الرقم (433/2017/5440) 
الصادر بتاريخ (2017/6/1) بناء على قرار سعادة رئيس محكمة بداية جنين والصادر 
بتاريخ 2017/7/6 والمتضمن تبليغ إخطار عدلي للمخطر إليه وفقا لنص المادة 20 

من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 
المخطرر: المحامي: ساري مصطفى نايف أبو عره/ جنين.

المخطر إليه علي عثمان صادق زكارنة / قباطية الشارع الرئيسي – بجانب محطة محروقات األصهب
الئحة اإلخطار

1 . حيث أنك أنت المخطر إليه قمت بتحرير شيك لمصلحة المخطر قيمته (1700) شيقل ويحمل الرقم 
(30000068) ومستحق الدفع بتاريخ 2017/4/25 والمسحوب على حسابك رقم (0358597330) لدى 

بنك فلسطين فرع قباطية .
2 . عند عرض الشــيك المذكور أعاله على البنك المســحوب عليه أعيد بدون صرف و ذلك لعدم وجود 
رصيد و/ أو لعدم كفاية الرصيد و / أو لكون الحســاب مغلق بناءاً على ذلك فأنني أخطرك بدفع قيمة 
هذا الشيك خالل مهلة أقصاها عشرة أيام من تاريخ تبلغك هذا اإلخطار في مكتبي الكائن في مدينة 
جنين / دوار الداخلية عمارة العدل / ط 4 . و إال ســوف اضطر أســفا لتقديم شــكوى جزائية ضدك لدى 
النيابــة العامــة المختصة مع احتفاظ موكلي بكامل حقوقه المتعلقة باالدعاء الشــخصي و هو قيمة 
الشيك أعاله مع الفائدة القانونية و التعويضات عن األضرار التي أصابت موكلي من جراء عدم صرف 
الشيك وهو ما يعادل قيمة الشيك مع تضمينك الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة مع حقنا بالحجز 

على أموالك و على أي ممتلكات تعود لك
3 . وعليه نطلب من حضرة كاتب عدل جنين تبليغك اإلخطار العدلي حسب األصول و القانون .

المخطــر المحامي ســاري مصطفى نايف أبو عــره / جنين تعذر تبليغ المخطر إليه علي عثمان صادق 
زكارنة / قباطية / الشارع الرئيسي – بجانب محطة محروقات األصهب ومجهول محل اإلقامة حالياً لذا 

اقتضى تبليغه هذا اإلخطار بالنشر .

كاتب عدل / جنين /أمجد أبو مويس

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي جنين

رقم المعاملة: 2017/4565

دائرة تسجيل اراضي جنين

رقم المعاملة: 2017/4560

اعالن
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة السيد/ة يوسف شافع حسن سنان بصفته وكيال بموجب 
الوكالة الدورية رقم (ســجل 1741 صفحة 2017/65) الصادرة عن ســفارة دولة فلسطين في عمان 
بتاريــخ 2017/05/11 وذلــك لتقديم معاملة بيع رقم 2017/4565 على القطعة رقم 23 من حوض 
رقم 35 من أراضي يعبد . فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال 
تتجاوز عشرة أيام من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .

اسم الوكيل : يوسف شافع حسن سنان.
اسم الموكل « المالك: نجاح توفيق سليم الحمارشة + (خيرية + جميلة أبناء عبد اهللا سليم حمارشة 

) + عصام محمد سليم حمارشة.

دائرة تسجيل أراضي جنين

اعالن
يعلــن الطــالع العموم أنه تقدم لهــذه الدائرة الســيد/أحمد يونس إبراهيم ســمودي بصفته وكيال 
بموجب الوكالة الخاصة رقم (4200/2017/432) الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 2017/4/25

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 2017/4560 على القطعة رقم (141)+(15) من حوض رقم (25)+(6) 
من أراضي اليامون.

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 
النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .

اسم الوكيل : أحمد يونس إبراهيم سمودي.
اسم الموكل « المالك: (سامر+ سمير+ رجوة+ رانيا أبناء سعدي مبدا محمود).

دائرة تسجيل أراضي جنين

7/12 د

7/12 د

اصوات المفرقعات لم تسكتها التحذيرات

"رام اهللا والبيرة" تشارك الوطن أفراح نتائج امتحانات "انجاز"
رام اهللا - الحياة الجديدة - ملكي ســليمان -  شهدت محافظة 
رام اهللا والبيرة، أمس، احتفاالت فور االعالن عن نتائج الثانوية 

العامة "انجاز".
وشــارك المواطنون الطلبة فرحتهم بالنجاح، وجابت ســيارات 
المحتفلين شوارع وميادين المحافظة، فيما وزع عدد من ممثلي 
الجامعات والشــركات الورود والحلوى علــى الطلبة الناجحين 
وســائقي السيارات, ولم تختف اصوات المفرقعات بالرغم من 

تحذيرات الشرطة المستمرة من اطالقها.
وشــهدت محالت بيع الحلويات اقباال ملحوظا على الشراء، في 
حيــن لم يصطف الناس امــام  المكتبات ومحالت بيع الصحف 
لشراء ملحق النتائج مثلما كان سابقا, اذ اصبح الطالب يحصل 
على نتيجته مباشرة من خالل الجوال او مواقع الوزارة والتواصل 

االجتماعي.
"الحياة الجديدة"، التقت بعدد من الطلبة المتفوقين في امتحان 
(انجاز) من محافظة رام اهللا والبيرة، وشاركتهم أفراح النجاح.

الطالب الطاهر:  حصل على معدل 97,3 ٪ 
وقــال الطالب ســامر أكرم الطاهر مــن  بيتونيا، والذي حصل 
على معدل 97,3 ٪ بالفرع العلمي من مدرســة سيدة البشارة 
للــروم الكاثوليك برام اهللا، أنه كان يتوقع تحقيق هذا النجاح 
ألنه طالما كان متفوقا في المدرســة منذ صغره، وكذلك كان 
يدرس بجد وبمعدل دراســة يومية من 12-14 ساعة, مشيرا 
الى انه يخطط لدراسة الهندسة الكترونية  في جامعة بيرزيت, 
موضحا أن والده يعمل تاجرا في رام اهللا ووالدته تعمل موظفة 
في البنك العربي، وكان يتلقى بعض الدروس الخصوصية في 
مادتــي الرياضيات والفيزياء, منوها إلى ان عائلته كانت توفر 

له االجواء المناسبة للدراسة".

الطالبة الشيخ: صعوبة في مادة الرياضيات  
وقالــت الطالبة جمانة عبد القادر الشــيخ  من رام اهللا، والتي 
حصلــت علــى معــدل 93 ٪ في الفــرع العلمي، وتــدرس في 
مدرسة بنات رام اهللا الثانوية "انها لم تركز في دراستها على 
بعــض المــواد  وقد تقــوم بالتقدم لبعض المــواد في الدورة 
الثانية من االمتحان في شهر آب المقبل للحصول على معدل 
اعلــى ان وجدت عالمات بعــض المواد منخفضة وخاصة مادة 
الرياضيــات, معتبــرة ان النظــام الجديد (انجاز) لم يشــعرها 
بالخوف او االرتباك, واضافت انها ترغب  في دراســة الهندسة 
المعماريــة، فان لم توفق في امتحــان الدورة الثانية فانها قد 
تضطر الى دراسة الهندسة المدنية مشيرة الى ان معدل ساعات 
دراستها اليومية كان ال يزيد عن 10 ساعات، وبخاصة في ليلة 
االمتحان وانها تفضل الدراسة بمفردها، وليس مع صديقاتها، 
كما لم تحتج لمســاعدة والديها بالرغم من انهما يعمالن  في 

مهنة التدريس".
وخلصــت الشــيخ الى القــول: "انها متوفقة منــذ ان كانت في 
االساسي, ووجهت نداء الى زميالتها الالتي لم يحالفهن الحظ 
بقولها: "ال داعي للحزن والبكاء فهنالك فرصة ثانية وثالثة لكي 

تنجحن وتتفوقن ايضا".

حنين: حصلت على معدل 96 ٪ أدبي
وقالت الطالبة حنين  ابو جعارة من مدرسة سيدة البشارة للروم 
الكاثوليك، أنها حصلت على معدل 96 ٪ في الفرع االدبي، وانها 
لم تكن تتوقع ان تحصل على هكذا عالمة، ال  ســيما وانها لم 
تتلــق اي دروس خصوصية وانها تنوي التخصص في التجارة 
فرع المحاســبة او ادارة االعمال، النهــا تهوى هذا التخصص، 
ولكون والدها يعمل في التجارة،  مشيرة الى انها كانت لديها 
تخوفات من امتحان انجاز كونه الول مرة يقدم في فلسطين، 
وبخاصــة انه قد يجعل الطالب يهمل بعض الشــيء وبخاصة 
المتفــوق في ان ال يركز علــى كل المواد على ان يعيد  المواد 
االخــرى في الــدورة الثانية لالمتحان, مضيفــة الى أن اخوتها 
الذيــن ســبقوها كانوا متفوقين أيضا وحصلــوا على معدالت 
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بيان: النتيجة كانت مفاجئة لي
وقالت الطالبة بيان يوسف حمدان من سكان حي الطيرة برام 
اهللا، والتــي حصلــت على معدل 91,1 ٪ في الفرع العلمي من 
مدرســة بنات رام اهللا الثانويــة: "انها عرفت معدلها من خالل 
الرسائل القصيرة، مشيرة إلى أنها فوجئت بهذا المعدل، وكانت 

تتوقع الحصول على معدل 85 ٪".
وتابعت حمدان: "تلقيت عددا محدودا من الدروس الخصوصية 
فــي مــادة الرياضيات النها صعبــة، كما أن والدهــا الذي كان 
تخصصه "صناعي"، يرغــب في ان أدرس علمي، وأنا أريد ان 
أدرس هندسة أو عالج نطق وسمع او علم جنائي، ولكن أهلي 
غير متشــجعين للتخصــص األخير،  وأهم  شــيء عندي انها 
حصلت على معدل فوق التوقعات"،  مشيرة  الى انها متوفقة 
منذ صغرها ولم تتلق اي مساعدة  في تدريس المواد من اهلها  

كما وانها تفضل عادة ان تدرس بمفردها.

رام اهللا: طالبات يحتفلن بنجاحهن في امتحان االنجاز.                         (وفا)

وفد برلماني مكسيكي يطلع 
على األوضاع في بيت لحم

بيــت لحــم - الحياة الجديــدة - اســتقبل رئيــس بلدية بيت 
لحم أنطون ســلمان امس وفدا مكســيكيا ضم لجنة الصداقة 
الفلسطينية المكسيكية في البرلمان المكسيكي ورجال أعمال 
مكســيكيين وممثل المكســيك لدى فلسطين ســرجيو سيرا. 
واستعرض ســلمان أمام الوفد واقع بيت لحم وخسارتها جزءا 
كبيرا من مســاحتها وبناء جدار الفصل العنصري ضمن حدود 

البلدية باإلضافة إلى بناء المستوطنات.
وعبرت رئيســة لجنة الصداقة الفلســطينية المكســيكية في 
البرلمان المكســيكي ايســاورا ايفانوفا بول بيتش عن أسفها 
لالنتهاكات االسرائيلية لحقوق االنسان التي خبرتها على ارض 
الواقع، مؤكدة بأنها ستنقل هذه المعاناة للشعب المكسيكي.

جنين: القدس المفتوحة
 تحتفل بتخريج عدد من الدورات

جنيــن - الحيــاة الجديدة 
شــؤون  قســم  احتفــل   -
بعــة  متا ملــف  - لطلبة ا
الخريجين في فرع جامعة 
فــي  المفتوحــة  القــدس 
جنين، أمس، بتخريج عدد 
مــن الــدورات التي عقدها 
لثانــي  ا الفصــل  خــالل 
الحفل  وحضــر  الماضــي. 
أ. أحمــد اســتيتي رئيــس 
قســم شــؤون الطلبة، وأ. 
فاتنة جودت مسؤولة ملف 
وأ.  الخريجيــن،  متابعــة 

وسيم غزاوي مدير جمعية 
والتطوير،  للتنميــة  آمــال 
وأ. ناصــر اغباريــة نقيــب 
النفســيين  األخصائييــن 
واالجتماعييــن، وأ. رائــدة 
الطرزي معلمة في مدرسة 
الحنــان للصم، وأ. ســالم 
هــب الريــح معلمــة فــي 
مدرسة النور للمكفوفين. 
وقال رئيس قســم شؤون 
الطلبــة أ. احمــد اســتيتي 
ان القســم يعمــل جاهــداً 
وبشكل مستمر على توفير 

مثل هــذه الدورات للطلبة 
إليمانه بأهميتها في تغير 
مسار حياة الطلبة العملية، 
عــن  للحديــث  وتطــرق 
اآلليــات المتبعة في اختيار 
الخاص  والمــدرب  الــدورة 
المدربــون  وأجمــع  بهــا. 
خــالل حديثهــم أن جامعة 
تهتم  المفتوحــة  القــدس 
في التواصل مع المؤسسات 
المحليــة وتوفيــر فــرص 
لطلبتها  ودورات  تدريبيــة 
حتــى يكونوا علــى اطالع 

دائــم علــى ســوق العمل 
ومواكبــة كل ما هو جديد 
فــي مجــال تخصصاتهم.  
يذكر أن الدورات هي دورة 
عالقات عامــة، ودورة لغة 
بريل،  اإلشارة، ودورة لغة 
عمل،  عــن  البحــث  ودورة 
التربــوي،  اإلرشــاد  ودورة 
وتركيــب  تقليــم  ودورة 
تطعيــم  ودورة  األشــجار، 
األشجار، واستفاد منها عدد 
من كبير من طلبة الجامعة 

من كافة التخصصات.


