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دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

رقم الملف: 3838 + 3839/ج/2017 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

رقم الملف: 2877/ج/2017 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

رقم الملف: 2412/ج/2017 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

رقم الملف: 2405/ج/2017 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد ممدوح عبد اهللا احمد صالحات بصفته 
وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم ســجل 1788/صفحة 2017/66 بتاريخ 2017/8/28 سفارة 
فلســطين / عمان بمعاملة بيع على القطعة 103 حوض 1 القطعة 16 + 17 حوض 52 القطعة 19 
حوض 68 القطعة 46 + 47 حوض 51 القطعة 6 + 8 + 23 حوض 40 القطعة 14 حوض 43 القطعة 
10 حوض 44 القطعة 47 + 63 حوض 64 القطعة 113 + 144 حوض 66 القطعة 127 + 136 + 

156 + 159 حوض 69 اراضي طلوزة. 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ 

نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): (فارس ووليد) ابناء علي احمد صالحات 

الوكيل: ممدوح عبد اهللا احمد صالحات 

دائرة تسجيل أراضي نابلس

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي رام اهللا السيد محمود احمد عبد الرحمن مصلح وذلك 
بصفته وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 2015/6308 بتاريخ 2015/4/7 الصادرة من كاتب 
عدل رام اهللا وذلك بمعاملة بيع على القطعة 182 حوض رقم 3 الترابيع من اراضي بيتونيا فمن له 
اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر 

هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): سرية موسى محمد بياع 
اسم الوكيل: محمود احمد عبد الرحمن مصلح 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 
يعلــن للعمــوم انه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي رام اهللا علي عبد اهللا علــي فراج وذلك بصفته 
الوكيــل الــدوري بموجب الوكالة الدورية رقــم (2017/402) تصديق وزارة العــدل والوكالة الدورية 
رقــم (2017/3275) تصديــق وزارة العــدل وذلــك بمعاملة بيع على القطعة رقــم (82) حوض رقم 
(3) مــن اراضي عين ســينيا فمن لــه اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التســجيل 
خالل فترة عشــرة أيام من تاريخ نشــر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم الســير باجراء المعاملة حســب 

األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): زهير موسى سليم العناتي، فاطمة موسى سليم العناتي، سوسن محمد لطفي 

جبر، لنا محمد لطفي جبر، ملك محمد لطفي جبر 
اسم الوكيل: علي عبد اهللا علي فراج 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 
يعلــن للعمــوم انه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي رام اهللا علي عبد اهللا علــي فراج وذلك بصفته 
الوكيــل الــدوري بموجب الوكالة الدورية رقــم (2017/402) تصديق وزارة العــدل والوكالة الدورية 
رقــم (2017/3275) تصديــق وزارة العدل وذلك بمعاملة بيع على القطع رقم (161 + 179 + 208) 
حــوض رقــم (10) من اراضي بيرزيت فمن له اعتراض على ذلك عليــه التقدم باعتراض الى دائرة 
التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة 

حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): زهير موسى سليم العناتي، فاطمة موسى سليم العناتي، سوسن محمد لطفي 

جبر، لنا محمد لطفي جبر، ملك محمد لطفي جبر 
اسم الوكيل: علي عبد اهللا علي فراج 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

9/19 د

9/19 د

9/19 د
9/19 د

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

9/19 د

9/19 د

محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ - الرقم: 2016/7183 

محكمة بداية رام اهللا 

  الملف التنفيذي رقم: 2015/3129 

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا  في 
الملف التنفيذي رقم (2016/7183) 

الى المحكوم عليه: خلدون ســعيد رســالن عوض - رام اهللا - بيتونيا - مفرق عين عريك - مجهول 
محل االقامة حاليا. 

نعلمك أن المحكوم له: فادي نبيل محمد حماد - رام اهللا / وكيله المحامي ايمن بشارات 
بناء على قرار قاضي التنفيذ الصادر بتاريخ 2017/7/6 في الملف التنفيذي المرقوم اعاله والمكون 

فيما بينك وبين فادي نبيل محمد حماد. 
فقــد تقرر تبليغكم بهذا االعالن بموجب الجلســة الواقعة فــي 2017/10/17 في الدعوى التنفيذية 
المرقومــة اعاله وبعكس ذلك ســيتم الســير باجراءات التنفيذ حضوريا بحقــك وعلى ذلك تم اجراء 

تبليغكم هذا حسب األصول. 

مأمور التنفيذ 
اياد مشهور 

اعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا 
في الملف التنفيذي رقم (2015/3129) 

الى المحكوم عليه: اشرف عدنان رشيد قبالوي - رام اهللا - مسجد جمال عبد الناصر - بسطة احذية 
ومحالت ادوات منزلية / مجهول محل االقامة حاليا. 

بناء على قرار قاضي التنفيذ الصادر بتاريخ 2017/7/6 في الملف التنفيذي المرقوم اعاله والمكون 
فيما بينك وبين احمد مصباح عطا هيموني - الخليل وكيله المحامي ايمن بشارات 

فقد تقرر تبليغكم بواســطة النشر بموعد الجلسة الواقعة في 2017/10/17 في الدعوى التنفيذية 
المرقومة اعاله لذا يتوجب عليك الحضور في موعد الجلسة المحددة وبعكس ذلك سيتم السير باجراء 

التنفيذ حضوريا بحقك وعلى ذلك تم اجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون. 

مأمور التنفيذ 
اياد مشهور 

9/19 د
   دولــة فلسطيــن

ديوان قاضي القضاة 

المجلس االعلى للقضاء الشرعي 

محكمة نابلس الشرعية التوثيقات 

اعالن تسجيل حجة حصر ارث  صادر عن محكمة نابلس 
الشرعية التوثيقات 

بناء على االستدعاء المقدم من قبل: رنا مصطفى واصف ارشيد / من نابلس وسكانها. 
والذي يطلب فيه تسجيل حجة حصر ارث يتضمن وفاة المرحومة / اعتدال توفيق سليم عرفات من 
اهالي نابلس دفنت بتاريخ 2017/9/7م وانحصر ارثها الشرعي في بنتيها وهما رنا ومها المتولدين 
لها من زوجها مصطفى واصف احمد عرفات المتوفي قبلها وفي ابناء شــقيقها غالب المتوفي قبلها 
وهم توفيق وباسل وجواد ووجدي المتولدين لغالب من زوجته ندوة (خالدية) النمر وفي ابن شقيقها 
عمــاد المتوفــي قبلها وهو عميد المتولد لعماد من زوجته نادرة النمــر فقط ال غير. وانه ال وارث وال 
مســتحق لتركتها ســوى من ذكر، فمن له اعتراض على مضمون هذا الطلب عليه مراجعة المحكمة 
الشرعية التوثيقات خالل عشرة ايام من تاريخ النشر. وعليهن صار نشر هذا االعالن حسب األصول 

تحريرا في 1438/12/28هـ وفق 2017/9/19م. 

قاضي محكمة نابلس الشرعية التوثيقات 
محمد قاسم عبد اهللا 

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

رقم الملف: 374/ق/2017 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

رقم الملف: 3844/ج/2017 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

رقم الملف: 370/ق/2017 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد ايمن ابراهيم عزت خششي بصفتي 
وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 1459/2012/10568 عدل نابلس بتاريخ 2012/7/13 بمعاملة 
بيع على القطعة الضريبية رقم 24006 من القسيمة رقم 6 من اراضي نابلس سجل 55 صفحة 81. 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ 

نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): ماهر سميح شريف زاغة 

الوكيل: ايمن ابراهيم عزت خششي 

دائرة تسجيل أراضي نابلس

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد احمد محمد معروف صالح عارف بصفتي 
وكيل دوري بموجب الوكالة الدورية رقم 18988/2016/1586 عدل نابلس بتاريخ 2016/9/7 وذلك 

بمعاملة بيع على القطعة رقم 54 من الحوض رقم 6 من اراضي بيت ايبا. 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ 

نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): (جمال الدين وعبد العزيز) ابناء سعيد طاهر المسلماني 

الوكيل: احمد محمد معروف صالح عارف 

دائرة تسجيل أراضي نابلس

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيدة غدير سليمان سميح ملحيس وذلك 
بصفتهــا وكيال بموجب الوكالة الدورية رقــم 1689/2017/13808 عدل نابلس بتاريخ 2017/9/14 

بمعاملة بيع سجل رقم 49 صفحة رقم 45 القطعة الضريبية رقم 24004 قسيمة رقم 116. 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ 

نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): ايمن فوزي عبد الفتاح الدرك 

الوكيل: غدير سليمان سميح ملحيس 

دائرة تسجيل أراضي نابلس

9/19 د

9/19 د
9/19 د

   دولــة فلسطيــن

   دولــة فلسطيــنالسلطة القضائية

السلطة القضائية

9/19 د

9/19 د
محكمة صلح رام اهللا 

محكمة صلح رام اهللا الرقم: 2017/805 مدني 

الرقم: 2017/791 مدني 

مذكرة دعوى مدعى عليها بالنشر  صادرة عن محكمة 
صلح رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2017/805 

الى المدعى عليه: ربيع رداد عباس رداد ومجهول محل االقامة. 
يقتضي حضورك الى محكمة صلح رام اهللا يوم 2017/10/16 الســاعة التاســعة صباحا للنظر في 
الدعوى المدنية رقم 2017/805، التي اقامها عليك المدعية شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية 
جوال / رام اهللا بواســطة وكيلها المحامي فارس ابو حســن / رام اهللا بدعوى وموضوعها المطالبة 

بمبلغ 2402.74 شيكل. 
ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى. 

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر باحدى الصحف 
المحلية عمال بالمادة (62) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001. 

واذا لم تحضر أو ترسل وكيال عنك سوف يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون. 

هيام الشيخ قاسم 
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا 

مذكرة دعوى مدعى عليها بالنشر  صادرة عن محكمة 
صلح رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2017/791 

الى المدعى عليه: نضال يحيى مصطفى عقل - رام اهللا ومجهول محل االقامة. 
يقتضــي حضــورك الى محكمة صلح رام اهللا يوم 2017/10/5 الســاعة التاســعة صباحا للنظر في 
الدعوى المدنية رقم 2017/791، التي اقامها عليك المدعية شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية 
جوال / رام اهللا بواسطة وكيلها المحامي فارس ابو حسن و/أو من ينيب / رام اهللا بدعوى وموضوعها 

المطالبة بمبلغ 3520.65 شيكل. 
ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى. 

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر باحدى الصحف 
المحلية عمال بالمادة (62) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001. 

واذا لم تحضر أو ترسل وكيل عنك سوف يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون. 

هيام الشيخ قاسم 
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

9/19 د
9/19 د

محكمة بداية نابلس 

دائرة التنفيذ - الرقم: 2016/6307 

محكمة صلح نابلس 

الرقم: 2017/499 

ورقة اخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس 
بالدعوى التنفيذية رقم 2016/6307 

الى المحكوم عليه: حســام رشيد محمد عتمة نابلس رفيديا اول دخلة مشفى رفيديا ومجهول محل 
االقامة حاليا. 

يجب عليك ان تؤدي في ظرف أسبوعين اعتبارا من تاريخ تبلغك ورقة تجديد االجراءات هذه في هذا 
العدد بالقرار المنفذ الصادر في القضية التنفيذية رقم 2016/6307 دائرة تنفيذ نابلس وموضوعها 
مطالبة بمبلغ 4548 شيكل لصالح المحكوم له شركة االتصاالت الفلسطينية واذا انقضت هذه المدة 

فستضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم حسب األصول والقاون بحقك. 

مأمور التنفيذ 
احمد دقم 

مذكرة دعوى  صادرة عن محكمة صلح نابلس بالقضية 
الحقوقية رقم (2017/499) 

الى المدعى عليه (عالء احمد محمد شافعي) من نابلس ومجهول محل االقامة حاليا يقتضي حضورك 
الى محكمة صلح نابلس يوم 2017/11/6 الساعة التاسعة صباحا للنظر بالدعوى الحقوقية المرقومة 
اعاله والتي اقامها عليك (شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت المساهمة العامة المحدودة) 
بواسطة وكيلها االستاذ فادي ابراهيم وموضوعها المطالبة بمبلغ 3474.30 شيقل ويمكنك الحضور 
الــى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيــل الدعوى. وعمال بالمادة (62) من قانون اصول المحاكمات 
المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 فانه يقتضى عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ تبليغك النشر واذا لم تحضر أو ترسل وكيال عنك تجري محاكمتك حضوريا. 

رئيس قلم محكمة صلح نابلس 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

9/19 د
محكمة صلح رام اهللا 

الرقم: 2017/1061 مدني

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر  صادرة عن محكمة صلح 
رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2017/1061 

الى المدعى عليه: منتصر اسماعيل يوسف نصار - البيرة / شارع نابلس ومجهول محل االقامة. 
يقتضي حضورك الى محكمة صلح رام اهللا يوم 2017/9/28 الساعة التاسعة صباحا للنظر في الدعوى 
المدنية رقم 2017/1061، التي اقامتها عليك المدعية شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال 
/ رام اهللا بواســطة وكيلها المحامي فارس ابو الحســن و/او من ينيب / رام اهللا بدعوى وموضوعها 

المطالبة بمبلغ (1658.88) شيكل. 
ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى. 

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر باحدى الصحف 
المحلية عمال بالمادة (62) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001. 

واذا لم تحضر أو ترسل وكيل عنك سوف يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون. 

هيام الشيخ قاسم 
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا 

9/19 د
   دولــة فلسطيــن

وزارة المالية والتخطيط 

االدارة العامة لضريبة االمالك 

الرقم: 2017/90 

اعالن صادر عن ضريبة امالك الخليل 
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى مكتب ضريبة امالك الخليل السيد اسماعيل احمد محمد شنك من 
خاراس هوية رقم (939626461) وذلك بصفته مشتريا بموجب الوكالة الدورية الصادرة عن سفارة 
دولة فلسطين في االردن وتحمل الرقم سجل (1798) صفحة (2017/52) بتاريخ (2017/9/17) في 

الحوض رقم (9) القطعة رقم (42) من اراضي خاراس / المرجمة وذلك من اجل البيع. 
المشتري: وجيه عثمان ابراهيم دبابسة 

اسم الموكل: اسماعيل علي مرشد ابو الجرايش، حمدي احمد محمد شنك 
اسم الوكيل: يوسف محمود احمد قديمات 

اسم المالك: احمد محمد محمود شنك 
المساحة المباعة: حسب الوكالة 

فمــن لــه اعتراض عليه التقدم باعتراضه الى دائرة امالك الخليل مــدة اقصاها (15يوما) من تاريخ 
نشر هذا االعالن. 

مدير دائرة ضريبة امالك الخليل 

رام اهللا: تكريم المشاركين في «المسح الميداني» 
الخاص بتقييم خدمات الطوارئ في «األونروا»

رام اهللا- الحياة الجديدة- كرمت جامعة القدس 
المفتوحــة، ووكالة غوث وتشــغيل الالجئين 
الفلسطينيين في الشرق األدنى «األونروا»، 
امس، الطلبة المشاركين في برنامج المسح 
الخاص بتقييم خدمات الطوارئ، الذي نفذته 
«األونــروا»، في احتفال أقيــم بمقر الجامعة 
فــي رام اهللا. وقال رئيس الجامعة د. يونس 
عمرو، في كلمتــه بحفل التكريم: إن جامعة 
القدس المفتوحة نشــأت من رحــم المعاناة 
وشقت طريقها بكل قوة، ثم تكاتفت الجهود 

من أجل تطويرها.
وأضاف: ان الجامعة تعمل على تعميم التعليم 
في فلسطين، وانتشرت مراكزها في مختلف 
أرجــاء الوطن؛ فلها (5) أفــرع في غزة، و(14) 

فرعا في الضفة الغربية.
وقال مدير عام دائرة خدمات الرقابة الداخلية 
في «األونروا» نجيب قلدس: إن البرنامج نجح 
في جمع (2600) اســتبانة في الضفة وغزة، 
ستســهم في تحليل تأثير تدخــل «األونروا» 

الطارئ لخدمة الالجئين الفلسطينيين.
وأوضح مساعد رئيس الجامعة لشؤون الطلبة 
وعميد شــؤون الطلبة د. محمد شــاهين، أن 
البرنامج هدف إلى إجراء مسح لتقييم خدمات 
الطوارئ لألونروا في الضفة وغزة، من خالل 
إشــراك مجموعة مــن طلبــة الجامعة ضمن 
ساعات العمل التطوعي، الذين عملوا كباحثين 
ميدانيين وأسندت إليهم مهمة جمع البيانات.

وبين أن البرنامج اشتمل على تدريب الطلبة 
في الضفة الغربية وقطاع غزة لتسهيل جمع 

البيانات التي اســتمرت لخمســة أيام، واختير 
الطلبة من كلية التنمية االجتماعية واألسرية 
الذين هم في السنة الثالثة والرابعة، وشارك 
فــي البرنامــج (58) متطوعا بواقــع (34) في 

الضفة الغربية و(24) في قطاع غزة.
وأوضح أن الطلبة نفذوا عملية المسح بالتزام 
ومهنية على وجه أســهم في إنجاح البرنامج 
الــذي يأتي ضمن سلســلة مــن البرامج التي 
نفذتها عمادة شــؤون الطلبة من خالل نظام 
العمــل التطوعــي، الــذي يصــب فــي خدمة 
المجتمــع المحلــي، وذلــك ضمن مســؤولية 
الجامعــة المجتمعيــة، ومنهــا المســوح التي 
تمت مع وزارات الصحة، والتنمية االجتماعية، 

واإلحصاء، وغيرها.
وقالــت الطالبة عايدة أمين، في كلمة الطلبة 
المتطوعيــن المشــاركين فــي تنفيــذ هــذا 
البرنامج: «لقد جاء التطوع في هذا المشروع 
لدراســة أثــر خدمــات (األونروا) فــي الضفة 
الغربية وقطاع غزة، فبادر طاقم منها بإطالعنا 
على الجانب النظري، ومن بعد طبقنا الجانب 
العملي في مختلف محافظات الوطن، فنجحت 
التجربة بكل المقاييس، ووضعنا خاللها على 
محك العمــل التطوعــي، ونجحنا فــي تعلم 

الكثير منها».
ــرم الطلبة المشــاركون، ثم قــدم ممثلو  وكُ
(األونروا) درعا تكريمية لرئيس الجامعة على 
الجهود التي تبذلها لتســهيل عمــل الوكالة، 
كما قــدم عمــرو درع الجامعة للشــركاء في 

(األونروا).

جانب من التكريم.

نائب لبناني يشيد بجهود القيادة 
الفلسطينية إلنهاء االنقسام

بيروت- وفا- قال النائب في البرلمان اللبناني عالء الدين ترو: 
إنه يتوجه بالتحية إلى القيادة الفلسطينية التي تخطو خطوات 
باتجاه الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام السياسي والجغرافي، 
ألن فلسطين واحدة أرضا وشعبا ومؤسسات، وهي خطوة على 
طريق قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وعودة جميع 
الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وإلى المزيد من الخطوات 

باتجاه إنهاء االنقسام وتعزيز الوحدة.
كما توجه ترو، في بيان امس بالتحية الى الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي والقيادة المصرية، على المساعدة التي تقدمها 
للشعب الفلسطيني في إنجاز الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام.

رام اهللا: افتتاح مؤتمر «تسوية األراضي والشبكات المرجعية»
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- افتتــح فــي رام 
اهللا، تحت رعايــة رئيس الوزراء رامي الحمد 
اهللا، اامس المؤتمر الســنوي الرابع للهندسة 
والمساحة بعنوان «تسوية األراضي والشبكات 
المرجعيــة»، بالتعــاون مع القطــاع الخاص، 
وشركة اكسيس، وســلطة األراضي، ووزارة 
الحكم المحلي، والجامعات، وبمشاركة رئيس 
هيئة تسوية األراضي والمياه القاضي موسى 
شكارنة، ممثالً لرئيس الوزراء. وقال شكارنة 
في كلمته أثناء المؤتمر: إن عملية التسوية 
مهمــة جداً، وإن أعمال المســاحة في عملية 
التسوية هي جزء مهم منها، حيث يستخدم 
أحدث التنقنيات التكنولوجية ألعمال المساحة 
لســالمة دقة المخرجات والتي تساعدنا في 
ســرعة إنجــاز عمليــة التســوية. وأضاف أن 
هــذا المؤتمــر يعد مكونــاً لتطويــر وتمكين 
الهيئة في أعمال الهندسة والمساحة وسالمة 
المعايير ودقــة المخرجات ألعمال المســاحة 
لدى استخدام أجهزة GPS، والتي يتمثل في 

تقديم المعرفة والتدريب والتطور للمهندسين 
والمســاحين ذوي المعرفة والخبرة من كافة 
القطاعات، لتحســين سير العمل بأكمل وجه 
لجمع البيانات لمسح المساحة ورسم الخرائط 
لمهام تســجيل األراضي. وأشار شكارنة إلى 
أن عملية التســوية هي مشروع استراتيجي 
ووطني بالدرجة األولى للمواطن، وأن تسجيل 
حقــوق الملكيــة واســتخراج ســند الطابــو، 
يعمــل على إثبات حــق المواطن في ملكيته، 
ويمنــع عمليات التزوزيــر وعمليات المصادرة 
مــن االحتــالل، والحــد مــن المنازعــات على 
األراضي، وأيضاً يعزز من التنمية االقتصادية 
واالجتماعية، مؤكدا دعم المستوى السياسي 
ورئيس الوزراء لهذا المشروع الوطني الهام.

وشــمل المؤتمر محاضرات لشركة اكسيس، 
التي قدمت عرضاً ألجهزة GPS واستخدامها، 
 land Administration Solution وشــركة 
Trimble، وجامعة النجاح الوطنية، والجامعة 

العربية األمريكية، وجامعة البولتكنيك.

جامعة بيرزيت توقع مذكرة تفاهم مع سلطة جودة البيئة
واالقتصاديــة».  والثقافيــة 
وقالت: إنه ومن خالل مذكرة 
التفاهم سيتم تطوير وعمل 
برامج توعية بيئية بين فئات 
المجتمــع، خاصــة المعلمين 
وطلبة الجامعــة والمدارس، 
والمشاركة  التنظيم  وسيتم 
ومعــارض  مؤتمــرات  فــي 
وفعاليــات في مجــال البيئة 
علــى المســتويين الوطنــي 
والدولــي. وســيتم تشــكيل 
مشــتركة  تنســيقية  لجنــة 
مــن األكاديمييــن والخبــراء 
المتخصصيــن مــن الجامعة 
والمستشــارين  والمــدراء 
القانونين والفنيين في البيئة 
بهــدف متابعــة تنفيــذ بنود 
المذكرة. وحضر حفل التوقيع 
نائب رئيس الجامعة للشؤون 
المجتمعيــة د. عاصم خليل، 
ومدير معهد الدراسات البيئية 
والمائيــة د. راشــد الســاعد، 
وممثلين عــن إدارة الجامعة 
البيئيــة  الدراســات  ومعهــد 
والمائيــة ومركــز مختبــرات 
جامعــة بيرزيــت للفحوص، 
وعدد من المدراء العامين في 

سلطة جودة البيئة.

بيرزيــت- الحيــاة الجديدة- 
وقعت جامعة بيرزيت ممثلة 
برئيســها د. عبد اللطيف أبو 
حجلة، وســلطة جودة البيئة 
عدالــة  برئيســتها  ممثلــة 
األتيرة، أمس، مذكرة تفاهم 
لتوطيد الروابط وتعزيز أوجه 
التعــاون فــي مجــال حماية 
والحفــاظ علــى البيئة. وأكد 
د. أبو حجلة أن هذه المذكرة 
تأتــي انطالقــا مــن أهميــة 
التعاون في مجاالت التطوير 
األكاديمــي والبحــث العلمي 
والتدريــب والتوعيــة البيئية 

بهدف حمايــة والحفاظ على 
البيئــة في فلســطين، مبينا 
ستشمل  التفاهم  مذكرة  أن 
العمل في مجال بحوث علوم 
وعمــل  البيئــة،  وهندســة 
وتحاليــل  علميــة  دراســات 
مخبرية وتعميمها وتعزيزها. 
وأشارت األتيرة الى أن «البيئة 
هي الوجه الحضاري للمجتمع 
الفلســطيني وهويتــه وحق 
أساســي من حقوق الشــعب 
الفلســطيني، الــذي تنــدرج 
الوطنيــة  الحقــوق  ضمنــه 
األخرى الطبيعية واالجتماعية 

الحساينة ومدير عمليات األونروا يبحثان آلية 
حل مشكالت االسكان للمخيمات الفلسطينية

رام اهللا- وفا- بحث وزير األشــغال العامة واالســكان مفيد الحساينة، 
أمس، مع مدير عمليات األونروا في الضفة الغربية سكوت أندرسون، 
المشــاكل التي يعاني منهــا المواطنين في المخيمات الفلســطينية، 
ووضع آلية مناسبة لحل هذه المشاكل وتوفير حياة كريمة لهم. وجرى 
خــالل اللقاء أيضــا التباحث حول موضوع الرعايــة الصحية لمواطني 
المخيمات، وامكانية دعم وكالة األونروا لهذا الجانب، ولالسكان والبيوت 
اآليلة للســقوط. وأشار الحســاينة إلى أن الوزارة تولي اهتماما بواقع 
المخيمات، وتســلط الضوء على أوضاعهم، من خالل المســاهمة مع 
الجهات الشريكة بتوفير بنية تحتية جيدة لهم، ودعم قطاع االسكان، 
شاكرا أندرسون لجهوده وجهود وكالة االونروا في مد جسور التعاون 
المســتمرة لدعم قطاع المخيمات الفلسطينية. بدوره، قدم أندرسون 
شكره لوزارة األشغال العامة واالسكان على تعاونها الدائم مع االونروا 

في عملية االعمار والهندسة والمشاريع في الضفة وغزة.

«تربية سلفيت» تفتتح مبادرة السالمة 
المرورية واألمان على الطرق 

سلفيت- الحياة الجديدة- افتتحت مديرية التربية والتعليم مبادرة «سفراء 
السالمة المرورية» في مدرسة حارس األساسية المختلطة, أمس. وافتتح 
اللقاء النائب الفني محمد األقرع، منوها الى أن مشروع مبادرة الشرطي 
الصغير انطلق بداية من مدارس مديرية سلفيت ومن ثم تم تعميمه على 
كافة محافظات الوطن. وشدد على دعم المديرية ومساندتها للمشاريع 
الالمنهجيــة البناءة التي تعتبــر مكملة للمنهاج الدراســي وتوفر فرصة 
لصقل مواهب الطلبة وتوجيه سلوكياتهم, والكشف عن مواهبهم سيما 
في ظل المشتتات الحياتية المتعددة وأهمها وسائل التواصل االجتماعي 
بمختلف أشكاله. وشكر المقدم محمود العيسة مدير العالقات العامة في 
مديرية الشرطة طاقم المديرية، منوها الى أن هذه المبادرة سوف تستمر 
ليومين تشمل التدريب على الجانب النظري والعملي يقدمها النقيب ناهد 
العريض مسؤول التوعية واإلرشاد في مديرية الشرطة, ويتناول كيفية 
الدخول والخروج من والى المدرســة, وآداب الســير على الشارع والعديد 

من المعلومات والمفاهيم الضرورية لهم.

جامعة الخليل تخرج دفعة ضمن مشروع التأهيل التربوي
الخليل- الحياة الجديدة- خرجت جامعة الخليل وجامعة القدس المفتوحة 
180 معلما ومعلمة، شاركوا في مشروع تأهيل المعلمين للعام 2017-

2018، بحضور رئيس جامعة الخليل د. صالح الزرو ونائب رئيس جامعة 
القدس المفتوحة د. سمير النجدي ومدير عام اإلشراف في وزارة التربية 
والتعليم العالي الدكتورة شــاهيناز الفار. ورحب الزرو بالحضور وبارك 
للخريجيــن وتحــدث عن أهمية هذا المشــروع بالنســبة للجامعة الذي 
تشارك فيه منذ العام 2012، ونقل مباركة رئيس مجلس األمناء د. نبيل 
الجعبــري للخريجين والخريجات، فيما تحدث د. النجدي عن دور جامعة 
القدس المفتوحة في المشــروع وعن استعدادها للتعاون مع الجامعات 
الشــريكة لغايات تطوير التعليم في فلســطين، معرباً عن غبطته بما 
نفذ في جامعة القدس المفتوحة من فعاليات وأنشطة هادفة. وتحدثت 
الدكتورة الفار نيابة عن وزير التربية والتعليم العالي معبرة عن اعتزازها 
بالشــراكة مع الجامعات الفلســطينية وتناولت مكونات هذا المشــروع 
وأهميته وانعكاساته اإليجابية على التعليم في فلسطين، مشيدة بدور 

المعهد الوطني في التعاون مع الجامعات لغايات إنجاح هذا المشروع.


