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دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل أراضي قلقيلية

رقم الملف : 320/ج/2017

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي قلقيلية
 يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي قلقيلية السيد:( مؤيد سميح عبداهللا عساف)، وذلك 
بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 2017/5496 الصادرة عن كاتب عدل محكمة بداية 
بيــت لحــم المعطوفة على الوكالة العامة رقم ســجل 878 صفحة 2009/116 الصادرة عن ســفارة 

فلسطين في عمان
وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم ( 2 ) من الحوض رقم(  7571 ) من أراضي ( قلقيلية  ) فمن له 
اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون
اسم الموكل ( المالك ) : سميحة وسميرة وفريدة وعطية وسميح أبناء ( لطفي عبدالحفيظ حسين)

اسم الوكيل : مؤيد سميح عبداهللا عساف

 دائرة تسجيل أراضي قلقيلية

9/24 د

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي

مجلس قروي الرشايدة / بيت لحم

اعالن
يعلن مجلس قروي الرشايدة / بيت لحم وبالتعاون واشراف وزارة الحكم 
المحلي بتمويل من دولة فلسطين ، عن طرح تعبيد طرق داخلية / خلة 
ابو حمد  وذلك وفقاً للمخططات والمواصفات وجداول الكميات والشروط 
المرفقــة العامة و الخاصة بالمشــروع، فعلى الراغبيــن في التقدم لهذا 

العطاء مراعاة الشروط التالية : 
1) يجــب علــى المقاول أن يكون مســجالً لدى إتحــاد المقاولين ومصنفاً 
لــدى لجنــة التصنيف الوطنية في مجال الطرق بحيــث ال يقل عن درجة 

تصنيف خامسة .
2) يجب على المقاول أن يكون مسجالً «رسمياً» في دوائر الضريبة .

3)   يجب على المقاول تقديم كفالة دخول المناقصة  بقيمة 7000 شيكل 
وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول أو اقرار ضمان لمدة ال تقل عن 120 
يوم ، وال تقبل الشيكات الشخصية او الشيكات البنكية أو المبالغ النقدية.

4) األســعار شــاملة لجميع انواع الضرائب وعلى المقــاول احضار خصم 
مصدر ساري المفعول .

5) يجب أن تكون األسعار بعملة الشيكل .
6) كل مقــاول يرغــب فــي التقدم لهــذا العطاء يســتطيع الحصول على 
نســخة من العطاء من مقر مجلس الخدمات المشــترك / ريف شرق بيت 
لحم مقابل مبلغ غير مســترد وقدره 400 شــيكل ابتداءا من يوم االثنين 

الموافق 2017/9/25 .
7) أخر موعد لتســليم العطاءات الســاعة 12:00 ظهــرا من يوم االربعاء 
الموافــق  2017/10/25 في مقر مجلس الخدمات المشــترك / بيت لحم  

مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد .
8)   االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم االثنين الموافق 2017/10/16 

الساعه 11:00 صباحا .
9)  فتح المظاريف يوم االربعاء الموافق 2017/10/25 الساعة 12:00 ظهرا 

في مقر مجلس الخدمات المشترك/ ريف شرق بيت لحم  . 
10)  رسوم اإلعالنات في الصحف على من يرسو عليه العطاء .

11)  لمزيــد مــن المعلومــات يرجى مراجعة المجلــس القروي او مجلس 
الخدمات او االتصال على هاتف رقم 2751288 وذلك خالل ساعات الدوام .
 مجلس قروي الرشايدة

9/24 د

فقد هوية ورخصة سياقة
 اعلن انا نيفين عدنان جبر خطيب عن فقد بطاقتي الشخصية التي تحمل الرقم 901181644 وبداخلها 

رخصة سياقة الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
نابلس / أعلن أنا احمد كاظم محمد عودة  عن فقد بطاقتي الشخصية التي تحمل الرقم (906297031) 

الرجاء ممن يجدها تسليمها إلى أقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر 

   دولــة فلسطيــن
المحكمة الكنسية البدائية لبطريركية 

الروم االرثوذكس بالقدس الشريف

9/24 د
السلطة القضائية9/24 د

ورقة إخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس 
بالدعوى التنفيذية 2017/3145

 إلى المحكوم عليه : علي باســم عطا كوني وعنوانه مفرق عورتا آخر شــارع القدس وعطا باســم 
عطــا كوتــي وعنوانه مفرق عورتا آخر شــارع القدس ومجهولين محل اإلقامــة حاليا  يجب عليك أن 
تؤدي في ظرف أسبوعين اعتبارا من تاريخ تبلغك ورقة اإلخبار التنفيذي هذه في هذا العدد بالقرار 
المنفذ الصادر في القضية التنفيذية رقم 2017/3145 إلى دائرة تنفيذ نابلس وموضوعها مطالبة 
مالية بمبلغ 1381 دينار باإلضافة إلى الرسوم المصاريف بموجب كمبيالة  لصالح المحكوم له قسم 
اإلقــراض لــدى وكالة األمم المتحدة التابعة لوكالة الغوث  وإذا انقضت هذه المدة فســتضطر دائرة 

التنفيذ بتنفيذ الحكم حسب األصول والقانون بحقك 

 مأمور التنفيذ

اعالن صادر عن المحكمة الكنسية البدائية لبطريركية الروم االرثوذكس 
بالقدس الشريف في القضية الحقوقية عدد السجل 181 / 2017

 ليكن معلوما لدى الجميع أن المســتدعية / نهى محفوظ دراج وكيلها ســمعان زيادة قد تقدم بطلب 
لــدى هــذه المحكمة بتاريخ 2017/9/20 الجل إســتصدار اعالم حصــر إرث المرحوم جورج عبد اهللا 
دراج من الطيبة وقد تم تحديد يوم الثالثاء الموافق 17 / 10 / 2017 الساعة العاشرة موعدا للنظر 
فــي هــذا الطلب فعلــى كل من يرغب في االعتــراض على هذا الطلب عليه ان يقــدم اعتراضه الى 
هذه المحكمة لغاية تاريخ النظر في هذا الطلب المبين اعاله وبخالف ذلك فان المحكمة ستسير في 

إجراءتها القانونية حسب االصول 
القدس في 20 / 9 / 2017 

فقد هوية
رافات  - اعلن انا يوسف نعمان شحادة شحادة عن فقد بطاقتي الشخصية التي تحمل الرقم 850205451 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
كفــل حــارس  - اعلن انا محمد صالح حســين عبد اهللا عن فقد بطاقتي الشــخصية التي تحمل الرقم 

904979317 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
سرطه - اعلن انا نضال عاطف عمر مصلح عن فقد بطاقتي الشخصية التي تحمل الرقم 853070555 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

  فقد جواز سفر فلسطيني
سلفيت   - اعلن انا عالء عطا إبراهيم شتية عن فقدان جواز سفري الفلسطيني الذي اجهل رقمه الرجاء 

ممن يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

تجديد اتفاقية تعاون بين
 «القدس المفتوحة» و«غرناطة»

رام اهللا - الحيــاة الجديــدة 
القــدس  جامعــة  وقعــت   -
المفتوحــة، أمــس، اتفاقية 
تجديــد التعــاون مــع كليــة 
غرناطــة، وذلك لمــدة أربع 
تقديــم  تشــمل  ســنوات 
الجامعــة خدمــات تعليميــة 
جــة  ر د جبهــا  بمو تمنــح 
البكالوريوس لطلبة أراضي 
الـ 48 في جميع التخصصات 
المتاحــة التــي ترغــب كلية 
غرناطــة بطرحهــا للطلبــة 

المسجلين من خاللها.
ووقع االتفاقية التي جرت في 
مقر رئاســة جامعة القدس 
المفتوحة بــرام اهللا رئيس 
الجامعة يونس عمرو، وعميد 
كليــة غرناطــة طه إمــارة، 
بحضور نائب رئيس الجامعة 
للشــؤون األكاديمية ســمير 
النجــدي، ومســاعدة رئيس 
المتابعة  لشــؤون  الجامعــة 
آالء الشخشــير، وعميد كلية 
التنمية االجتماعية واألسرية 

عماد اشتية، والمدير المالي 
لكليــة غرناطة منيف إمارة، 
ومديرة دائرة العالقات العامة 
في الجامعة ســالفة مسلم، 
العالقــات  قســم  ورئيــس 
بالجامعــة عوض  الداخليــة 

مسحل.
وأشــاد عمــرو بالتعــاون مع 
الكليــة الذي يأتــي في إطار 
اســتكمال التعاون في مجال 
الخدمــة االجتماعية، ويمنح 
فرصة التحاق طلبة أراضي 
مــة  لخد ا بتخصــص   4 8

االجتماعية.
وشــكر طــه إمــارة جامعــة 
القدس المفتوحة التي رآها 
المرآة الحقيقية للفلسطيني، 
الذي يجمع بين العلم والدور 
الوطنــي في تعزيز الصمود 

والثبات.
تدريــس  أعمــال  وتجــري 
الطلبة الملتحقين بالجامعة 
وامتحاناتهــم بموجــب هذه 
أســلوب  وفــق  االتفاقيــة 

المعتمد  المفتــوح  التعليــم 
لدى الجامعة، ويلتزم الطلبة 
بالخطط والمناهج الدراسية 
معــة  لجا ا تقدمهــا  لتــي  ا
كما  المختلفة،  بتخصصاتها 
يخضــع الطلبــة الملتحقون 
عبر  المفتوحة»  بـ»القــدس 
كلية غرناطة لنظام التقويم 
الــذي تعتمــده الجامعة من 
حيث االمتحانات وأي متطلبات 

أخرى تقرها الجامعة.
وتسري االتفاقية على جميع 
بجامعة  الملتحقين  الطلبــة 
القدس المفتوحة من خالل 
كليــة غرناطة فــي أراضي 
48 كافة، وبحســب الترتيب 
الخاص المعد بين الطرفين، 
وتســتطيع «غرناطــة» فتح 
فــي  لهــا  تســجيل  مراكــز 
المناطق التي تراها مناسبة 
لتعريــف الطلبــة بالخدمات 
التعليميــة المقدمــة، ومــن 
ثــم تســجيلهم والتحاقهــم 
بالبرامج التعليمية المختلفة.

فلسطين تحتفي باليوم الوطني السعودي
رام اهللا - وفا - أبدى اإلعالم الرســمي الفلسطيني 
اهتماما بالغا في اليوم الوطني السعودي، بالتوازي 
مع ما تناولته نشرات األخبار في تلفزيون فلسطين 
من تهنئة الرئيــس محمود عباس لخادم الحرمين 
الشــريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 
وولــي عهــده نائب رئيــس مجلس الــوزراء، وزير 
الدفاع، رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية، 
األمير محمد بن ســلمان بن عبد العزيز آل سعود، 

لمناسبة االحتفاالت بيوم إعالن المملكة.
وبث تلفزيون فلسطين فيلما بعنوان «ملك الحزم 
والعــزم» الذي تنــاول السياســات الحكيمة لخادم 
الحرمين الشــريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
آل ســعود وولي عهده األمير محمد بن سلمان، وما 
تحقق في عهده من إنجازات على مستوى السياسة 
الخارجية، ال سيما ذلك التحالف الدولي الواسع ضد 
اإلرهــاب، إضافة الــى حماية المملكــة وتحصينها 

داخليا وخارجيا.
كما خصص حلقة حوارية خاصة، مثلما تناولت كل 
من وكالة األنباء الرســمية «وفــا»، وجريدة الحياة 
الجديــدة عن هــذا اليــوم مقابالت مع مســؤولين 

فلسطينيين.
وقــال عضو اللجنــة المركزية لحركــة فتح محمد 
اشــتية: إن هــذا الدعم االســتثنائي الــذي تقدمه 
الســعودية وبشــتى المجاالت يمثــل رافعة للعمل 
الوطني الفلسطيني، فعدا عن الدعم المالي الذي 
لم ينقطع تقدمت الســعودية بمبــادرة الى القمة 
العربية في بيروت، وهي المبادرة العربية التي باتت 
أحد األسس المهمة في عملية السالم مع إسرائيل.

وأضاف: ان خادم الحرمين الشريفين كان من أوائل 
العائلة المالكة في السعودية ممن تربطهم عالقة 
مباشــرة مع حركة فتــح. وقد لعبــت المملكة دورا 
مهما وبارزا في ملف المصالحة الفلسطينية، حيث 

تــم توقيع اتفاق مكة الذي ولّــد أول حكومة وحدة 
وطنية فلسطينية.

وقال ســفير فلسطين في الرياض بسام األغا في 
اتصال هاتفي، إن السعودية ومنذ المؤسس الملك 
عبد العزيز آل ســعود وهي على الــدرب ذاته فيما 

يتعلق بالدعم الالمحدود لفلسطين وشعبها.
وأضاف ان الدعم الســعودي لفلســطين ال ينحصر 
بااللتزام الشهري للخزينة الفلسطينية، وإنما هناك 
أشكال أخرى من الدعم مثل الذي يقدم إلى وكالة 
غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين «األونروا»، 
إضافــة إلى ما يقدم في األزمــات وأثناء أي عدوان 

إسرائيلي.
وثمن السفير األغا قرار الرياض األخير القاضي 
بإعفــاء البضائــع القادمة من فلســطين من 
الجمارك، الذي يشكل دعما للتجارة واالقتصاد 

الفلسطيني.

جانب من توقيع االتفاقية

«العمل الزراعي» يوقع اتفاقيات منح 
الدراسات العليا مع الحاصلين عليها

رام اهللا - الحيــاة الجديدة - وقــع اتحاد لجان 
العمــل الزراعي، امــس، اتفاقيات مع الطلبة 
الحاصلين على منحة الدراسات العليا، ببرنامج 
التنمية المستدامة في جامعة القدس، ضمن 
برنامــج تعزيز بنــك البذور البلديــة (بذور)، 

بتمويل من الممثلية الهولندية.
وحضر احتفاليــة التوقيع المدير العام التحاد 
لجان العمل الزراعي المهندس فؤاد أبو سيف، 
إلــى جانب عميد معهــد التنمية المســتدامة 
فــي جامعة القدس الدكتور عزمي األطرش، 
وجميل حرب من جامعــة بيرزيت،  باإلضافة 
إلى خمســة عشــر طالباً وطالبة هم الدفعة 
األولــى الحاصلة على منحة الدراســات العليا 
مــن عدد كلي يبلغ ثالثيــن طالباً وطالبة من 

مختلف محافظات الضفة الغربية. 
وأشار أبو سيف إلى أن العمل الزراعي يطمح 
أن تشكل هذه الفرصة مدخالً للطلبة لتحقيق 
وتوســيع اآلفاق التي يطمحون إليها، وأهمها 
خدمة الوطن بشــكل عــام والقطاع الزراعي 

بشكل خاص. 
وأكــد األطــرش أن جامعة القــدس التي 
بشراكة  ســتعمل  البرنامج،  تســتضيف 
حقيقيــة مع العمل الزراعــي للبحث عن 
الكفاءات الحقيقية في الوطن والســعي 
للوصــول إليهــا خدمة للوطــن وتحقيقاً 
لطموحات الطلبة الحاصلين على المنحة، 
داعيــاً الطلبــة للتواصــل المســتمر مــع 
الجامعة والعمل الزراعي، من أجل تخطي 
أيــة عقبــات وتحقيق األفضــل في هذا 

البرنامج.
وكان اتحاد العمــل الزراعي أعلن عن فرصة 
لتمويــل 30 منحة دراســات عليا، في برنامج 
التنميــة المســتدامة بتمويــل مــن الممثلية 
الهولندية الشهر الماضي، وتقدم لها العشرات 
من الطلبة، وتم اختيار الدفعة األولى المكونة 
من 15 طالباً وطالبة، بعد عملية فرز واختيار 
مــن قبل لجنة أكاديميــة متخصصة، وضمن 

معايير محددة.

بالشراكة مع جامعة إنديانا األميركية

«العربية األمريكية» تطلق أول برنامج دكتوراة في إدارة األعمال 
جنيــن - الحياة الجديدة - أعلن وزير التربية والتعليم العالي صبري 
صيدم، عن حصول الجامعة العربية األمريكية على اعتماد أول برنامج 
دكتوراة في إدارة اإلعمال في فلســطين، الذي ســينفذ بالشراكة مع 
جامعة انديانا في بنسلفانيا األمريكية.وقال صيدم خالل حفل تخريج 
الدفعة الثالثة من طلبة برنامج الماجستير في إدارة األعمال بالجامعة، 
إن الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية في الوزارة، وافقت على 
منح الجامعة هذا البرنامج بعد استيفاء الجامعة كافة متطلبات الهيئة. 
وأضاف صيدم: «اننا نسعى لتحقيق التعليم النوعي الذي يلبي رغبات 

وطموح أبناء شعبنا الفلسطيني».

«الوحدة العمالية» تعقد مؤتمرها في محافظة طوباس
طوبــاس - الحياة الجديدة - عقدت كتلة الوحدة العمالية، أمس، مؤتمرها 
اللوائي في طوباس، في إطار االســتعدادات التي تقوم بها لعقد مؤتمرها 
العــام الخامس فــي الضفة. وناقش الحضور العديد من القضايا التي تهم 
قطــاع العاملين في المحافظة، مؤكدين على ضرورة العمل الجاد من أجل 
الدفــاع عن الحقوق المالية للعاملين في المحافظة، بما يضمن لهم الحياة 
الكريمة، مؤكدين على ضرورة التطبيق الكامل لقانون الحد األدنى لألجور 
وتحســين قانون التامين الصحي ليوفر حماية حقيقية للعمال وأســرهم. 
واستعرض الحضور قضايا الصحة والسالمة المهنية وشروط العمل الالئق 
للعمــال في كافة القطاعات، وضرورة تعزيز الرقابة والتفتيش على توافر 

شروط الصحة، والسالمة المهنية في مواقع العمل.


