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فقد هوية
طولكرم – عتيل -  أعلن أنا  االء صبحي محمود ياسين عن فقدان هويتي الشخصية التي تحمل الرقم  

: 852535335  الرجاء ممن يجدها ان يسلمها الى اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر . 

فقد هوية
طولكرم –  شويكة-  أعلن أنا نصر محمد عبد اهللا نعالوه عن فقدان هويتي الشخصية التي اجهل رقمها 

،  الرجاء ممن يجدها ان يسلمها الى اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر . 
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دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2017/5506

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة زياد أحمد محمود حمارشة بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم ســجل 1729 صفحة 2017/62 الصادرة عن ســفارة دولة فلســطين في عمان بتاريخ 

 2017/4/18
وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقم5506/ج/2017على القطعة رقم 76 من حوض رقم 23 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 : زياد أحمد محمود حمارشة.

 اسم الموكل « المالك:  (جهاد + فادية أبناء حسين محمود حمارشة )

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2017/5497

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة ظافر أحمد يوسف أبو الرب من جنين بصفته وكيال بموجب 
الوكالة الدورية رقم 6848/2017/433 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2017/7/23 

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 5497/ج/2017 على القطعة رقم 14 من حوض رقم 14 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 : ظافر أحمد يوسف أبو الرب.
اسم الموكل « المالك:   (زاهر محمد نمر عيسى). 

الحصص المباعة: حسب الدورية. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2017/5503

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة بسام سليم عطا عبد اهللا من عجه بصفته وكيال بموجب 
الوكالة الدورية رقم 7489/2017/434 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2011/8/6 وذلك لتقديم معاملة 

بيع رقم 5503/ج/2017 على القطعة (39) من حوض رقم   (4) من أراضي فحمه. 
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 : بسام سليم عطا عبد اهللا.

 اسم الموكل « المالك:  وليد جميل حمدان الصعابنه.
الحصص المباعة: حسب الدورية.

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2017/5479

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة ساهر عثمان سعود الغول من جنين بصفته وكيال بموجب 
وكالــة الصليب األحمــر الدولي الصادرة بتاريــخ 2017/2/5 بتصديق وزارة العــدل برقم 2017/52 

بتاريخ 2017/2/21 
وذلــك لتقديــم معاملــة بيــع رقــم 5479/ج/2017على القطعة رقــم 38 من حوض رقــم   26 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 : ساهر عثمان سعود الغول.

 اسم الموكل « المالك:  محمد خالد حسن عامودي . 
عدد الحصص المباعة: كامال . 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2017/5487

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة رائد ناصر عبد الرحمن عبيدي بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 7117/2017/434 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2017/7/27 

وذلــك لتقديم معاملة بيع رقم 5487/ج/2017على القطعة رقم 12 من حوض رقم 42 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 : رائد ناصر عبد الرحمن عبيدي.
 اسم الموكل « المالك:  عبد الحميد مصطفى عبد الحميد سالمة. 

عدد الحصص المباعة: حسب الدورية . 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2017/5514

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة وليد محمد يوسف أبو بدوية بصفته وكيال بموجب الوكالة 
العامة رقم 399/2010/895 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2010/1/24 

وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقم 5514/ج/2017على القطعــة رقم 7 من حوض رقم 10 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 : وليد محمد يوسف أبو بدوية.
 اسم الموكل « المالك:  مراد محمد يوسف أبو بدوية . 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2017/5513

يعلــن الطــالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة فارس عارف محمد غنام من جبع بصفته وكيال بموجب 
الوكالة الدورية رقم 6836/2017/433 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2017/7/23 

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 5513 /ج/2017على القطعة رقم 1 من حوض رقم 3 من أراضي تنين . 
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 : فارس عارف محمد غنام.

 اسم الموكل « المالك:  إيهاب محمد أمين قاسم ، عبد الرحمن سليمان محمد أبو الرب . 
عدد الحصص المباعة : حسب الدورية . 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2017/5483

يعلــن الطــالع العموم أنــه تقدم لهذه الدائرة ميســاء إبراهيــم محمد أحمد بصفتهــا وكيال بموجب 
الوكالــة الدوريــة رقــم 7586/2017/434 الصادرة عن عــدل جنين بتاريــخ 2017/8/7 والمعطوفة 
علــى الخاصة رقم 11115/2016/430 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2016/11/23 والخاصة رقم 

11116/2016/430 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2016/11/23 
وذلــك لتقديــم معاملــة بيــع رقــم 5483/ج/2017على القطعة رقــم 37 من حوض رقــم   10 من 

أراضي مسلية . 
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 : ميساء إبراهيم محمد أحمد.

 اسم الموكل « المالك:  (ياسر + فيصل أبناء مصطفى حسن أبو الرب). 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2017/5507

يعلــن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائــرة عبد الرزاق محمد أحمد ذيب من العطارة بصفته وكيال 
بموجب الوكالة الدورية رقم 2017/3/1718 الصادرة عن ســفارة دولة فلســطين في عمان بتاريخ 

 2017/3/27
وذلك لتقديم معاملة بيع رقــم 5507/ج/2017على القطعة رقم (6)+(57)+(118)+(63) +(127) 
مــن حوض رقم 4 وقطعــة (42) حوض 5 وقطعة (12)+(18) حوض رقم 3 وقطعة 42 حوض رقم 

2  من أراضي العطارة . 
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 : عبد الرزاق محمد أحمد ذيب.

 اسم الموكل « المالك:  فارس عبد الحليم أسعد الناصر . 
عدد الحصص المباعة: حسب الدورية . 

دائرة تسجيل أراضي جنين 
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فقد هوية
جنيــن / أعلــن أنا نورس موســى نمر داود مــن جنين عن فقدان هويتي الشــخصية التي تحمل الرقم 

946605995 أرجو ممن يجدها تسليمها إلى أقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر سلفا. 

فقد هوية
جنين / أعلن أنا يوســف محمد ســليمان ســتيتي من مخيم جنين عن فقدان هويتي الشــخصية التي 
تحمل الرقم 859793846 أرجو ممن يجدها تسليمها إلى أقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر سلفا. 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

8/12 د
محكمة بداية جنين 

إخطار عدلي صادر عن كاتب العدل في جنين والذي يحمل 
الرقم (433/2017/5037 )الصادر بتاريخ 2017/5/21 

بناء على قرار سعادة رئيس محكمة بداية جنين والصادر بتاريخ 2017/8/9 والمتضمن تبليغ إخطار 
عدلي للمخطر إليه وفقا لنص المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية . 

المخطــر: نــور عصام أحمد زيود/ هوية رقم (900374133) جنين- الســيلة الحارثية وكيله المحامي 
أحمد شوقي شواهنة – جنين . 

المخطر إليه :لقاء نافذ جمال عجاوي – جنين كوفي شــوب مســايا – قرب صالة صبح – و /أو في مكان 
سكنها . 

موضوع اإلخطار : إصدار شــيكات بدون رصيد خالفا ألحكام المادة 421 من قانون العقوبات رقم 16 
لسنة 1960 

الئحة اإلخطار
حيث أنك أنت المخطر إليها ســحبت لمصلحة المخطر شــيك مســحوب على ( البنك األهلي األردني) / 
فرع جنين، ويحمل الرقم (30461025) وقيمته (30000) ثالثون ألف شــيقل ومســتحق األداء بتاريخ 
2017/3/28 وبعد أن قام المخطر بعرض الشيك المذكور أعاله على البنك المسحوب عليه وفي ذات 
تاريخ االستحقاق إال أن الشيك أعيد بدون صرف وذلك لعدم وجود و / أو كفاية الرصيد . أو لكون الحساب 
مغلق ولهذا فإنني أخطرك بضرورة دفع قيمة الشــيك المذكور أعاله لي أو لموكلي خالل عشــرة أيام 
من تاريخ تبلغك هذا اإلخطار وفق أحكام القانون وبعكس ذلك فإنني ســأضطر آســفا لتقديم دعوى 
جزائيــة بحقــك لدى النيابة العامة مع احتفاظ موكلي بكامل حقوقه المتعلقة باإلدعاء بالحق المدني 
وتضمينك الرسوم والمصاريف و أتعاب المحاماة، آمال من حضرة كاتب العدل في جنين المحترم تبليغ 

المخطر إليها نسخة عن  هذا اإلخطار العدلي حسب األصول والقانون . 
 المخطر :نور عصام أحمد زيود/ هوية رقم (900374133) جنين- الســيلة الحارثية وكيله المحامي 

أحمد شوقي شواهنة – جنين .
تعذر تبليغ المخطر إليها لقاء نافذ جمال عجاوي – جنين كوفي شوب مسايا – قرب صالة صبح – و /أو 

في مكان سكنها ومجهول محل اإلقامة حاليا لذا اقتضى تبليغها هذا اإلخطار بالنشر . 

كاتب عدل جنين 
 أمجد أبو مويس 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

8/12 د
محكمة بداية جنين 

ورقة إخبار  صادرة عن دائرة تنفيذ جنين في القضية 
التنفيذية رقم 2017/3933 

إلى المنفذ ضده: رامي و خلدون وسهيلة ومروه وماجدولين وكفاية وفطين وفرقد أبناء طالل محمد 
خنفر وميسر شريف حسين الكيالني ومجهولي محل اإلقامة حاليا و آخر محل إقامة  لهم هو األردن.  
بناء على قرار ســعادة قاضي التنفيذ والصادر بتاريخ 2017/7/12  في القضية التنفيذية ذات الرقم 
2017/2644 تقرر إشعارك أنه يجب عليك أن تقوم في ظرف أسبوعين من تاريخ تبلغك تنفيذ القرار 
الصادر عن محكمة حقوق بداية جنين رقم 2016/534 بتاريخ 2017/2/28 وموضوعه إبطال معاملة 
االنتقال التي تحمل الرقم 2016/797 وعقد البيع رقم 2016/5426 لدى دائرة تسجيل أراضي جنين 
و إلغاء أية آثار أو عقود أو معامالت وبذات الوقت تنفيذ الوكالة الدورية رقم 2006/1281 عدل الخليل 
بتاريخ 2006/3/13 لدى دائرة تسجيل األراضي في جنين بخصوص حصص البائع طالل محمد سعيد 
خنفر في القطعة رقم (11) من الحوض رقم 1 من أراضي الرامة و شطب أية قيود تتعارض مع ذلك 
لصالــح المنفذيــن غادة نايف محمــد صبري و أمل وزين و أحمد و ريمة و ســمر و عائدة و محمد أبناء 
نايف محمد خنفر ، لذلك يتوجب عليكم الحضور إلى دائرة تنفيذ جنين من أجل تنفيذ القرار المنفذ أو 
لبيان ردك أو اعتراضك عليه، وبخالف ذلك ستضطر دائرة التنفيذ لمباشرة اإلجراءات التنفيذية بحقك . 

مأمور التنفيذ   

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

8/12 د
محكمة صلح طولكرم

  مذكرة دعوى  صادرة عن محكمة صلح نابلس بالقضية 
الحقوقية  رقم  2016/2023  

  الى المدعى عليه ( هيثم فريز ســليم دبيك )  من نابلس  / المخفية شــارع المخفية عمارة الشــراع 
بجانــب ســوبرماركت الفردوس ومجهول محل اإلقامة حاليــا   ، يقتضي حضورك    الى محكمة صلح 
نابلس يوم 09/18/ 2017 الساعة التاسعة صباحا للنظر في الدعوى الحقوقية المرقومة اعاله والتي 
أقامها عليك  : سعيد حسن سعيد حجازي بواسطة المحامي محمد عيسى وموضوعها   : تخلية ماجور 
+ مطالبة بمبلغ   ،  يمكنك   الحضور الى قلم المحكمة واإلطالع على تفاصيل الدعوى وعمال بالمادة 
62 مــن قانون أصــول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001 فانه يقتضي عليك  تقديم 
الئحة جوابية خالل خمســة عشــر  يوما من تاريخ تبلغك  بالنشــر واذا لم تحضر او ترسل وكيال عنك 

تجري محاكمتك حضوريا . 

 رئيس قلم محكمة  صلح نابلس 

 في اليوم الدولي للشباب

الحمد اهللا: شبابنا هم قلب الوطن 
النابض وثروتنا الحقيقية

رام اهللا- الحياة الجديدة- وجه رئيس الوزراء 
رامي الحمد اهللا، التحية للشباب الفلسطيني 
في اليوم الدولي للشباب الذي يصادف الثاني 

عشر من آب من كل عام.
وقال الحمد اهللا: «إن شــبابنا هم قلب الوطن 
النابض بالحيوية والنشاط، وثروتنا الحقيقية 

التي نعول عليها في رفعة الوطن وتقدمه.
وأضــاف: أنه «إيمانا منا بدور الشــباب الهام، 
عملت الحكومة على إقرار العديد من البرامج 
التي تخدم الشــباب كصندوق التشغيل الذي 
يتولى أعمــال الريادييــن، وبرنامج التمكين 
االقتصادي، واتخذنا مؤخرا قرارا بإنشاء بنك 
التنميــة والتطوير الحكومي الذي ينصب جل 
عمله على منح قروض ميســرة للشباب حتى 
يتســنى لهم إنشاء أعمالهم الريادية وسيرى 

النور مطلع العام المقبل».
وأردف الحمد اهللا: «باإلضافة إلى ذلك تضمنت 
الخطط الحكومية،ال  ســيما أجندة السياسات 
الوطنية، موضوع (شبابنا مستقبلنا) سنعمل 
من خالله على تمكين الشــباب الفلســطيني 
للمشــاركة الفاعلــة في الحيــاة العامة وبناء 
الدولة، باإلضافة إلى توفير مزيد من الفرص 

للشباب لتحقيق مستقبل أفضل».

وقال، مخاطبا الشباب الفلسطيني: «بهمتكم 
العالية وبسواعدكم الجبارة وعقولكم النيرة 

ستحقق فلسطين األفضل دوما».
وكانت الجمعية العامة لألمم المتحدة أقرت في 
17 كانــون األول 1999، في قرارها 54/120 
أن 12 آب ســيعلن يومــا دوليا للشــباب عمال 
بالتوصية التي قدمها المؤتمر العالمي للوزراء 
المســؤولين عن الشباب (لشبونة، 8 - 12 آب 

.(1998
ومنــذ اعتماد مجلس األمن قــرار رقم 2250 
عام 2015 وهناك اعتــراف متزايد بأن إدماج 
الشباب في جدول أعمال السالم واألمن وفي 
المجتمع على نطاق أوسع هو عنصر أساسي 

في بناء السالم واستدامته.
ويؤكــد قــرار آخر لمجلس األمــن S / ريس / 
2282 (2016) على الدور الهام الذي يمكن أن 
يؤديه الشباب في ردع الصراعات وحلها، وهم 
عناصر أساسية في ضمان نجاح جهود حفظ 
السالم وبناء السالم على حد سواء. ويخصص 
يوم الشــباب الدولــي لعــام 2017 لالحتفال 
بمساهمات الشباب في منع الصراعات والتحول 
فضالً عن اإلدماج والعدالة االجتماعية والسالم 

المستدام.

 هديل المبسلط…تفوق يرسم مالمح المستقبل 
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- 
الطالبــة المتفوقــة  نجحــت 
هديل ثابت المبسلط في أن 
تتربع على عرش الخريجين 
لتكــون األولــى علــى الفوج 
العشــرين (فوج كل الوطن) 
المفتوحة،  القــدس  بجامعة 
هديل التي التحقت بالجامعة 
واختارت  أعــوام  ثالثــة  قبل 
والعلوم  التكنولوجيــا  كليــة 
التطبيقيــة متخصصــة في 
أنظمة المعلومات الحاسوبية، 
حصلت على معدل (95. 92%) 
لتكون األولى على تخصصها 

وعلى فروع الضفة كافة. 
ثمار الحصاد 

ابتســامتها العريضــة تعلــو 
بإنجازهــا،  فرحــاً  محياهــا 
بجــد  عملــت  أنهــا  وتبيــن 
لتكون بين كوكبة الخريجين 
المتميزيــن األوائــل، تقول: 
«أفتخر بكوني إحدى خريجات 
جامعــة القــدس المفتوحة، 
جامعة منظمــة التحرير، لما 
لهــا من أثــر كبير فــي حياة 
أسرتنا، فقد سبقني التفوق 
والتخــرج بامتيــاز أربعة من 

اخوتي». 
بداية المسيرة

المتميــزة  الخريجــة  تــروي 
تفاصيــل رحلتهــا التعليمية 
التي بدأت عــام 2001م في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة 
حينما ذهبــت برفقة والدها 
هنــاك لتســجيل شــقيقتها 
ياســمين فــي الصــف األول 
وكانــت تكبرها بعــام واحد، 
تقول هديل: «ما زلت أتذكر 
مديرة المدرسة التي التقاها 

باللهجة  تتحدث  وهي  والدي 
المصريــة، وقــد ســألت عن 
عمري واقترحت بأن أسجل 
بــذات المدرســة فــي العام 
نفسه، فرح والدي واستجاب 
لطلبها، فكانت ياسمين األخت 
والصديقة والزميلة المتميزة 
ورفيقة الدرب، واصلنا النجاح 
والتفوق معاً، كنا نسعد كلما 
رســمنا البســمة على شفاه 
أبوينــا المحبين للعلم، حتى 
فــي  بنجاحنــا  ذلــك  توجنــا 
عام 2014م  العامة  الثانوية 
بحصول شــقيقتي ياسمين 
على معدل (%93) وحصولي 

على معدل (96%). 
الحياة الجامعية 

قصــة  » يــل:  هد تقــول 
القدس  جامعــة  العائلــة مع 
المفتوحة بدأت بتسجيل أخي 
عبــد الفتــاح الحاصــل على 
معــدل (%86) فــي الثانويــة 
العامــة، ثــم التحــاق أختــي 
أنــوار بهــذا الصــرح كذلك، 
ثم سارت إسالم على الدرب 
ذاتــه، وبنجاحــي وياســمين 
فــي الثانويــة العامة-وبعــد 
أيــام عشــناها فرحيــن بما 
حققنــاه من إنجاز-تدارســنا 
والعائلــة أي الجامعات نختار 
فاقتــرح  التخصصــات،  وأي 
والــدي بــأن ألتحــق بجامعة 
القــدس المفتوحــة، وكنــت 
أرغــب في دراســة تخصص 
أنظمة المعلومات الحاسوبية، 
فيمــا أبدت ياســمين رغبتها 
في دراسة تخصص أساليب 
تدريس الرياضيات»، وتشير 
إلى أنها تمنت لو تدرس خارج 

مدينة طوباس للتعرف على 
مجتمع آخر وأشخاص جدد.

تتابــع: «شــعرت براحة بعد 
التحاقي بالجامعة مع العديد 
من زميالت الدراســة، وبدأت 
العالقــة تتوطد أكثــر فأكثر 
نتيجــة االهتمــام والتمييــز 
به  حظينــا  الــذي  اإليجابــي 
التدريس  هيئــة  أعضاء  من 
والعاملين في الجامعة، وها 
هــو حفــل تكريــم الطلبــة 
المتفوقين دليل على اهتمام 
الجامعــة بخريجيهــا كافــة، 
وكنت سعيدة أيضاً بحصولي 
علــى منحــة وزارة التربيــة 
والتعليــم العالــي للجامعات 
أتاحــت  التــي  الفلســطينية 
لي تســجيل (18) ساعة في 
كل فصل دراســي، وحصول 
شقيقتي على منحة التفوق، 
وهذا خفف األعباء عن العائلة 
بخاصــة أن لي أخــوة آخرين 
أخرى،  بجامعــات  يلتحقــون 

وأعنــي علــى وجــه التحديد 
أخي الذي يــدرس الطب في 
التشــيك». تقول هديل إنها 
حققت ذاتها وشعرت بالفخر 
نتيجة دعم أعضاء الهيئتين 
التدريســية واإلداريــة لهــا، 
وبخاصة كونها اعتلت منصة 
تكريــم الطلبــة المتفوقين 
بشــكل فصلــي، فهــي لــم 
تحصل علــى أي عالمة أقل 
مــن (%90) خالل مســيرتها 
الجامعيــة التي امتدت طوال 
ثالث سنوات، كما أنها مارست 
وأنشــطة  تطوعيــة  أعمــاالً 
المنهجية أسهمت في صقل 
 زتشخصيتها، وتابعت: «مي
بالتحدي  الجامعية  مسيرتي 
والسعي الدائمين لكي أرسم 
مالمــح المســتقبل وأســهم 
بشــكل إيجابي في محيطي 
أثناء فترة الدراسة الجامعية 
وبعد التخرج». وعن طموحها 
تقول إن من أهم أمنياتها أن 

تكمل دراستها العليا في كنف 
الجامعة التــي أحبت (جامعة 
وتأمل  المفتوحــة)  القــدس 
فــي أن تصبح يوماً ما عضواً 
فــي كادرهــا األكاديمــي أو 
اإلداري لترد جزءاً من جميل 

الجامعة. 
رسالتها لطلبة الثانوية 

العامة 
لطلبــة  ا دعــو  «أ تقــول: 
الناجحين في الثانوية العامة 
 أن يلتحقــوا بجامعة القدس 
المفتوحة؛ فنظامها يشعرهم 
بالتميــز، ولــو أن الزمن عاد 
مــرة أخرى الختــرت القدس 
لدراســتي  مكاناً  المفتوحــة 
واخترت التخصص ذاته، ذلك 
أن الجامعــة تهتــم بالطلبة 
وأنشــطتهم،  وإبداعاتهــم 
وهــذا يجعــل طلبتهــا أكثر 
تميــزاً، بــل إن فيهــا نظاماً 
للمنح يســاعد الكثيرين في 

إكمال دراستهم».

 مستوطنون يضعون بيوتا متنقلة في 
عدد من المستوطنات جنوب وغرب نابلس

نابلــس- وفا- أكد غســان دغلس مســؤول ملف 
االستيطان بشمال الضفة، تسارع وتيرة البناء في 
المســتوطنات المقامة عنوة على أراضي محافظة 
نابلس. وأفاد دغلس أن مستوطنين وضعوا أمس، 
بيوتا متنقلة «كرفانات» في مستوطنة «يتسهار» 

فــي االراضي المطلة على بلدتي عوريف وبورين 
جنوب نابلس. واشار الى انه تم وضع بيوت متنقلة 
اخرى في ما يســمى «مجلس المســتوطنات» في 
االراضي المطلة على قرية قوصين غرب نابلس، 
وكذلك في مستوطنة «عناب» غرب نابلس ايضا.

 ادعيس يتفقد مدينة
 الحجاج على الجانب األردني

رام اهللا- الحياة الجديدة- تفقد وزير األوقاف والشؤون الدينية 
يوســف ادعيس، امس، المباني والمنشآت الجديدة في مدينة 
الحجاج على الجانب األردني، التي ستستخدم للمرة األولى في 

موسم الحج الحالي.
وقال ادعيس: «إن هذه التجهيزات ستسهل الرحلة التي يقوم 
بها الحاج الفلســطيني من فلســطين حتــى وصوله للمملكة 
العربية السعودية»، شاكرا القائمين على المعابر األردنية لما 
يبذلونه من جهد في خدمة الحاج الفلســطيني، والذين وعدوا 
بإنهــاء العمل فــي التجديدات خالل الســاعات المقبلة، لتكون 
جاهزة الستقبال الفوج األول من ضيوف الرحمن يوم األربعاء 

المقبل.
وأضاف ادعيس: «إن كافة طواقم وزارة األوقاف في فلسطين 
ســتبدأ في المغادرة لتأخــذ مواقعها في كافــة المحطات التي 
ســتواجه الحاج منذ 14 آب الجاري في غور نمرين على الحدود 
األردنيــة، وحالــة عمــار علــى الحــدود الســعودية، والمدينة 
المنــورة ومكة المكرمة»، مطمئنا الحجاج بأن الوزارة قد أنهت 
استعداداتها في المعابر الحدودية بما يكفل راحتهم وسالمتهم.

وجــاء تفقــد ادعيس لمدينة الحجاج إثــر عودته من جمهورية 
مصر العربية، حيث تابع ما يتعلق بشــؤون ســفر الحجاج من 
المحافظــات الجنوبيــة المتوقع مغادرتهم مــن رفح إلى مطار 

القاهرة من يوم 14 الجاري وحتى 17 منه.

 الذكرى الـ16 لرحيل
 المناضل سليمان النجاب

رام اهللا- وفــا- صادفــت أمس الذكرى الـــ 16 لرحيل 
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عضو اللجنة 
المركزية والمكتب السياسي لحزب الشعب المناضل 

سليمان النجاب «ابو فراس».
ولد المناضل «أبو فراس» في قرية جيبيا قرب رام اهللا 
عام 1934، والتحق في بداية الخمســينيات في عمر 
مبكر بالعمل الوطني ضمن صفوف الحزب الشيوعي 

األردني، وعمل في حقل التعليم.
بعــد احتــالل الضفــة الغربية عــام 1967 عمل «ابو 
فراس على تفعيل التنظيم المسلح للحزب الشيوعي 
بالتعــاون مــع الجبهة الوطنيــة، فاعتقلته ســلطات 
االحتالل في العــام 1974، وإثر حملة إعالمية دولية 

أُطلق سراحه وأُبعد عام 1975 إلى جنوب لبنان.
أمضــى أبــو فــراس ســنين حياتــه وهــو يدافع عن 
فلسطين، شعباً وأرضاً وقضية، ولم يكن يوفر أدنى 
جهد من أجل حماية أهداف شــعبه. ورغم الســجون 
والمعتقــالت والنفــي واإلبعاد الــذي تعرض له، ظل 
صلباً في تصميمه، وأميناً لمبادئه، وثابتاً في التمسك 

باألمل العظيم، أمل الحرية واالستقالل.
شارك في قيادة الحزب الشيوعي الفلسطيني عندما 
أعيد تأسيسه في العام 1982، واختير النجاب عضواً 
في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية 

عن الحزب الشيوعي عام 1984.
ز  مــع انطالقة االنتفاضة ا فــي نهاية العام 1987 ركّ
ســليمان النجــاب على دعــم لجــان األرض ومقاومة 
االســتيطان. وشــارك فــي تأســيس حــزب الشــعب 
الفلسطيني في العام 1991 وانتخب عضواً في لجنته 
المركزية ومكتبه السياسي، وأعيد انتخابه مجدداً في 

المؤتمر الثالث لحزب عام 1998.
توفــي المناضل النجاب في الـــ 12 من آب عام2001 
عن عمر ناهز الـ 67 عاماً في أحد المستشــفيات في 
الواليــات المتحدة األميركيــة حيث كان يتلقى العالج 
من مرض عضال، مخلداً إرثاً نضالياً وفكرياً تعبر عنه 
عبارته «نحن الفالحون أبناء األرض، وهم المحتلون 

مستوطنو األرض».


