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دائرة تسجيل أراضي نابلس 

رقم الملف: 4695/ج/2017 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

رقم الملف: 4687/ج/2017 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

رقم الملف: 3493/ج/2017 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

رقم الملف: 3504/ج/2017 

االدارة العامة للمساحة 

دائرة المساحة في سلطة األراضي 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

رقم الملف: 3461/ج/2017 

 دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

رقم الملف: 3491/ج/2017 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي نابلس الســيد خالد عبد اهللا صادق سلهب بصفته 
وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم ســجل 1731/صفحة 2017/48 بتاريخ 2017/4/20 سفارة 
فلســطين / عمان والمعطوفة على العامة رقم ســجل 1728/صفحة 2017/25 بتاريخ 2017/4/16 
سفارة فلسطين / عمان بمعاملة بيع على القطعة 134 من الحوض رقم 24057 القطع 303 + 327 

+ 332 حوض 24053 من اراضي نابلس. 
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): يسرى محمد سعيد درويش طوقان، اسماعيل علي اسماعيل عاقلة 

الوكيل: اسماعيل علي اسماعيل عاقلة، خالد عبد اهللا صادق سلهب 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد عالء منذر سليم خرمة بصفته وكيال 
دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 1702/2017/16358 بتاريخ 2017/10/29 عدل نابلس والمعطوفة 
علــى الخاصــة رقم 2017/6485 بتاريخ 2017/3/29 عــدل رام اهللا بمعاملة بيع على القطعة 8 من 

الحوض رقم 24 من اراضي عصيرة الشمالية. 
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): سامي عبد الرحيم مصطفى صعيدي، نبيل ابراهيم يوسف الريس 

الوكيل: نبيل ابراهيم يوسف الريس، عالء منذر سليم خرمة 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي رام اهللا الســيد نضال بســام محمد ابو دية وذلك 
بصفته وكيال عاما بموجب الوكالة العامة رقم 2017/19185 تاريخ 2017/10/2 الصادرة من كاتب 
عدل رام اهللا وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 833 حوض رقم 10 االذاعة من اراضي البيرة 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): سعيد محمد نمر ابو دية 

اسم الوكيل: نضال بسام محمد ابو دية 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي رام اهللا الســيدة هديل غالب حســن متولي وذلك 
بصفتهــا وكيــال دوريــا بموجب الوكالة الدوريــة رقــم 2017/5351 والوكالة الدوريــة 2017/5325 
والمعطوفة على االقرار العدلي 2017/5354 وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 206 حوض رقم 2 
من اراضي جفنا 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): ميرفت منير طناس قواس، روال منير طناس قواس، وفاء منير طناس قواس، 
خضــر عزيز طناس قواس، لينا عزيز طناس قــواس، ماهر عزيز طناس قواس، راجي عزيز طناس 

قواس، مروان عزيز طناس قواس، رجا عزيز طناس قواس 
اسم الوكيل: هديل غالب حسن متولي 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

اعالن صادر عن دائرة المساحة العامة 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة المساحة العامة السيد سائد باسم محمد دار عبد الحليم وذلك بصفته 
وكيال مشتريا بموجب الوكالة الدورية رقم 2017/14387 تاريخ 2017/7/26 الصادرة من كاتب عدل 
محكمــة عــدل بداية رام اهللا وذلك من اجل اخراج قيد في القطعة 10 حوض رقم 3 من اراضي بيت 
اجزا فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة المساحة خالل فترة عشرة أيام من 

تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم اصدار اخراج القيد حسب األصول ووفقا للقانون. 
محمد عبد المجيد محمد ابو كافية «مالك» 
فريال محمد عبد المجيد ابو كافية «وريث» 

سائد باسم محمد دار عبد الحليم «مشتري» بموجب الوكالة الدورية رقم 2017/14387 صادرة بتاريخ 
2017/7/26 عن كاتب عدل محكمة بداية رام اهللا 

دائرة المساحة 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي رام اهللا الســيدة سعدية عبد اهللا علي عجاج وذلك 
بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 2007/2983 الصادرة عن كاتب عدل رام اهللا بتاريخ 
2007/3/17 وذلك بمعاملة بيع على القطعة 22 حوض رقم 5 البلد الجديد من اراضي دير جرير 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): عبد اهللا علي محمد عجاج 

اسم الوكيل: سعدية عبد اهللا علي عجاج 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي رام اهللا الســيد يوســف شوكت يوسف علي وذلك 
بصفتــه وكيــال خاصا بموجب الوكالــة الخاصة رقم 2017/6650 تاريــخ 2017/10/26 الصادرة عن 
تصديــق وزارة العــدل وذلــك بمعاملة بيع على القطعة رقم 24 حوض رقــم 28 حي 12 الدوارة من 
اراضي البيرة 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): مهند مسلم صرصور، بالل مسلم صرصور، يزن مسلم صرصور 
اسم الوكيل: يوسف شوكت يوسف علي 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

11/6 د
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   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

11/6 د
محكمة صلح رام اهللا 

الرقم: 2017/54 مدني 

مذكرة دعوى مدعى عليها بالنشر  صادرة عن محكمة 
صلح رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2017/54 

الى المدعى عليهما: 1 - تريز ناجي عيد شــحادة ومجهول مكان االقامة 2 - الكســاندرا ســالم دبور 
ومجهول مكان االقامة. 

يقتضي حضوركما الى محكمة صلح رام اهللا يوم 2017/12/26 الســاعة التاســعة صباحا للنظر في 
الدعوى المدنية رقم 2017/54 التي اقامها عليكما المدعي رزق عيد رزق صليبا / القدس بواســطة 

وكيله المحامي فارس مشرقي / رام اهللا بدعوى موضوعها قسمة وازالة شيوع. 
ويمكنكما الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى. 

ويتوجــب عليكما تقديم الئحة جوابية خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ تبليغكما بالنشــر باحدى 
الصحف المحلية عمال بالمادة (62) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001. 

واذا لم تحضرا أو ترسال وكيال عنكما سوف يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون. 

خضر أبو تمام 
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

11/6 د
محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ - الرقم: 2017/1557 

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا  في 
الملف التنفيذي رقم (2017/1557) 

الى المحكوم عليهم: 1 - كامل ناجح كامل غنام - بيتونيا قرب سوبر ماركت السنابل 2 - ميساء خالد 
فارس خطيب - بيرزيت قرب كنيسة الالتين / مجهولي محل االقامة حاليا. 

نعلمك أن المحكوم له: قسم االقراض لدى وكالة االمم المتحدة الغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
في الشرق االدنى / الضفة الغربية / وكيلها المحامي ابراهيم مصرصع. 

قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ كمبيالة بقيمة (1177) دينار حالة ومســتحقة االداء اضافة 
الى رسوم ومصاريف دائرة التنفيذ البالغة (74) شيقل، لذا يتوجب عليك انت و/أو من تنيب مراجعة 
دائرة التنفيذ خالل أسبوعين من نشر هذا االعالن وبعكس ذلك سيتم السير باجراء التنفيذ حضوريا 

بحقك وعلى ذلك تم اجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون. 

مأمور التنفيذ 
اياد مشهور 

11/6 د
   دولــة فلسطيــن

ديوان قاضي القضاة 

المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

محكمة الخليل الشرعية 

اعالن بيع حصص قاصرين 
بناء على االســتدعاء المقدم الينا من قبل المســتدعية المحامية الشــرعية هبة ابو اسنينة بصفتها 
وكيلــة عن فاطمــة علي عوض عيدان والمعروفة بهويتها الشــخصية فاطمــة علي عوض جعبري 
بصفتها الشخصية وبصفتها الوصي الشرعي على اوالدها القاصرين رانية من مواليد 2004/11/23م 
ومحمــد مــن مواليد 2001/5/11 واحمد من مواليــد 2003/4/9م المولودين لها من زوجها المرحوم 
برهان «محمد علي» احمد جعبري وذلك بموجب حجة الوصاية الصادرة عن محكمة الخليل الشرعية 
بتاريــخ 2011/12/7م رقــم 29/23/435 بموجب وكالة خاصة شــاملة للموضــوع منظمة من قبلها 
حسب االصول مؤرخة بتاريخ 2017/5/27م ومستوفى عنها الرسم القانوني بتاريخ 2017/10/19م 
والــذي تطلــب فيه االذن لها ببيع الحصص التي تخــص القاصرين في قطعتين ارض تقعان بموقع 
ســهلة ســلمان من اراضي الخليل وتقعان ضمن الحوض رقم (5 طبيعي) وهما عبارة عن القطعة 
رقم (602) والبالغ مســاحتها (18199) متر مربع والمســجلة لدى دائرة ضريبة االمالك بالسجل رقم 
(44) الصفحة رقم (3) ويحدها من الشــمال عبد العزيز ســليمان ابو ســنينة ومن الغرب ورثة خليل 
صالح ابو اقبيطة ومن الجنوب جامعة الخليل ومن الشرق طريق ترابي، والقطعة رقم (586) والبالغ 
مساحتها (28589) متر مربع والمسجلة لدى دائرة ضريبة االمالك بالسجل رقم (44) الصفحة رقم 
(3) ويحدها من الشــمال طريق ترابي ومن الغرب شــارع معبد ومن الجنوب الحاج علي ابو ســنينة 
واخوانه والحاج اسماعيل المنسي والحاج علي ابو سنينة ومن الشرق جامعة الخليل وعيسى رمضان 
الجعبري وعزام ابو رجب والحاج عيسى ابو سنينة حيث يخص كل واحد من القاصرين محمد واحمد 
المذكورين مائة واربعة وخمسون سهما من اصل المسألة االرثية الشرعية البالغ واحد وعشرين الفا 
ومائة وعشرين سهما اي ما يعادل (133) متر مربع لكل واحد من القاصرين محمد واحمد المذكورين 
من قطعة االرض رقم (602) المنوه بها اعاله و(209) متر مربع من قطعة االرض رقم (586) المنوه 
بها اعاله، ويخص القاصرة رانية المذكورة سبعة وسبعون سهما من اصل المسألة االرثية الشرعية 
البالغ واحد وعشــرين الفا ومائة وعشــرين سهما اي ما يعادل (67) متر مربع من قطعة االرض رقم 
(602) المنــوه بهــا اعاله و(105) متر مربع من قطعة االرض رقــم (586) المنوه بها اعاله فقد تقرر 
تعيين يوم الخميس الموافق 2017/11/16م الساعة الثانية عشرة ظهرا الجراء المزاد لبيع حصص 
القاصرين المذكورين في قطعتين االرض المذكورتين فعلى من يرغب بالشــراء التواجد في مكان 
العقار المشار اليه اعاله في اليوم والوقت المحددين علما بأن هذا البيع موقوف النفاذ على موافقة 

سماحة قاضي القضاة المحترم تحريرا في 17/صفر الخير لسنة 1439هـ الموافق 2017/11/6م. 

قاضي الخليل الشرعي 
د. عبد الحميد عبد المحسن الهنيني 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

11/6 د

11/6 د

11/6 د

11/6 د

محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ - الرقم: 2015/5065 

محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ - الرقم: 2015/5613 

محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ 

محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ - الرقم: 2015/5333 

اعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا 
في الملف التنفيذي رقم (2015/5065) 

الى المحكوم عليهم: 1 - ناريمان محمد علي مصطفى / الرام / قرب الدرج 2 - يوسف صبري محمد 
شرقان / رام اهللا / عمارة اللؤلؤة / مطعم النافورة - مجهول محل االقامة حاليا. 

نعلمك أن المحكوم له: قسم االقراض لدى وكالة االمم المتحدة الغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
/ وكيلها المحامي ابراهيم مصرصع 

قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت لتنفيذ كمبيالة بقيمة (565) دينار اردني، باالضافة الى مبلغ (44) 
شيكل بدل رسوم تنفيذ حالة ومستحقة االداء اضافة الى الرسوم والمصاريف لذا يتوجب عليك انت 
و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أســبوعين من نشــر هذا االعالن وبعكسذلك سيتم السير 

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

مأمور التنفيذ 
اياد مشهور 

اعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا 
في الملف التنفيذي رقم (2015/5613) 

الى المحكوم عليه: انس عبد العزيز سلمان ضيف اهللا حامل هوية (852403484) / رام اهللا - بيتونيا 
- البلد القديمة - قرب مدرسة البنات الثانوية. 

نعلمك أن المحكوم له: قســم االقراض لدى وكالة االمم المتحدة الغاثة وتشــغيل الالجئين / وكيلها 
المحامي ابراهيم مصرصع 

قــد حضــر/ت الى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ كمبيالة بقيمة (909) دينار حالة ومســتحقة االداء اضافة 
الى الرســوم والمصاريف، لذا يتوجب عليك انت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أســبوعين 
من نشر هذا االعالن وبعكس ذلك سيتم السير باجراء التنفيذ حضوريا بحقك وعلى ذلك تم اجراء 

تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون. 

مأمور التنفيذ 
اياد مشهور 

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا  في 
الملف التنفيذي رقم (2017/5860) 

الى المحكوم عليهم: 1 - شــركة بال اوفيس لالثاث 2 - مرفت احمد عبد اهللا مرار / ترمســعيا مكتب 
خدمات / مجهول محل االقامة حاليا. 

نعلمك أن المحكوم له: مراد ديكور بواسطة ممثلها القانوني مدحت مسعود محمد عورتاني / وكيلها 
المحامي سالمة هلسة 

قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت لتنفيذ شيك بقيمة (5770 شيكل) باالضافة الى مبلغ (68 شيكل) 
بدل رسوم تنفيذ حالة ومستحقة االداء اضافة الى الرسوم والمصاريف لذا يتوجب عليك انت و/أو من 
تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أســبوعين من نشــر هذا االعالن وبعكس ذلك سيتم السير باجراء 

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

مأمور التنفيذ 
اياد مشهور 

اعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا 
في الملف التنفيذي رقم (2015/5333) 

الى المحكوم عليهم: 1 - محمد حسين محمد صالح / هوية (850974577) 2 - عبد الكريم حماد احمد 
فروخ / هوية رقم (901167114) الرام / مقابل الجسر / شارع كالونيا - مجهول محل االقامة حاليا. 
نعلمك أن المحكوم له: قســم االقراض لدى وكالة االمم المتحدة الغاثة وتشــغيل الالجئين / وكيلها 

المحامي ابراهيم مصرصع 
قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت لتنفيذ كمبيالة عدد (1) بقيمة (523) دينار باالضافة الى مبلغ (41) 
شــيكل بدل رســوم تنفيذ حالة ومســتحقة االداء اضافة الى الرســوم والمصاريف لذا يتوجب عليك 
انت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أســبوعين من نشــر هذا االعالن وبعكس ذلك ســيتم 

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

مأمور التنفيذ 
اياد مشهور 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

11/6 د
محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ 

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا  في 
الملف التنفييذ رقم (2017/4240) 

الى المحكوم عليه: احمد ابراهيم طه ابو كامل / بيت لحم دار صالح / مجهول محل االقامة حاليا. 
نعلمك أن المحكوم له: عامر عبد المنعم سعادات ابو قطامة / رام اهللا / وكيله المحامي عبد اهللا ابو صاع 
قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت لتنفيذ شيك بقيمة (3600 شيكل) باالضافة الى مبلغ (46 شيكل) 
بدل رسوم تنفيذ حالة ومستحقة االداء اضافة الى الرسوم والمصاريف لذا يتوجب عليك انت و/أو من 
تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أســبوعين من نشــر هذا االعالن وبعكس ذلك سيتم السير باجراء 

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

مأمور التنفيذ 
اياد مشهور 

الرقم: 1703/2017/16696 11/6 د

اخطار عدلي 
بواسطة السيد كاتب العدل في نابلس المحترم 

المخطر: عارف زكي عارف قدومي من نابلس حاملة هوية رقم (945099612) 
وكياله المحامي محمد سالم سقف الحيط و/أو محمد عنان المصري / نابلس عمارة ظافر المصري ط 1 

المخطر اليه: اياد تيسير يوسف منى 
وعنوانه للتبليغ نابلس / شارع منشار منى / المنطقة الصناعية - بيت ايبا 

الموضوع: اخطار عدلي بتنفيذ بنود العقد 
تحية وبعد 

باالشارة الى الموضوع اعاله وبوكالتي عن السيد عارف زكي قدومي المتعاقد مع حضرتكم من اجل 
قيامكم بتوريد حجر بناء وبصفته الواردة في االتفاقية وبصفته المتعاقد معك بعقد التوريد المشار 

اليه فانني ارجو بهذا اعالمكم بما يلي: 
1 - تعلــم انــك متعاقــد مع المخطر بعقد لتوريد حجــر لغايات اتمام بناء عمارة ســكنية على قطعة 
االرض رقم 655 حوض 24063 بموجب االتفاقية الموقعة بتاريخ 2017/1/21 المشار اليها اعاله. 

2 - وتعلم حضرتك انه يترتب عليك التزامات عقدية بموجب العقد المشــار اليه وحيث انك قد قمت 
باالخــالل بشــرط تعاقدي صريح وهــو توريد الحجر في الموعد المتفق عليه مــا ادى تأخر المواعيد 
المترتبة على الخطوات التي تلي تسليم الحجر وكذلك لم تلتزم بتسليم الحجر الى المشروع المذكور 
(بالمنــوف) مخالفا للبند الحادي عشــر من االتفاقية المشــار اليها وكذلك لــم تلتزم بتصليح الكمية 
المتفــق مــن الحجر بالمواصفات المتفــق عليها من (بناجر وزوايا وزملــة) وكذلك االتفاقية الملحقة 

بتاريخ 2017/4/2 باالمتناع عن توريد الحجر في الميعاد المضروب ذلك. 
3 - وتعلــم حضرتــك ان ذلــك قد الحــق بالغ الضرر بالمخطــر وعطل عمله ومشــروعه ورتب عليه 

اعباء كبيرة. 
4  - وعليه فانني اخطركم بان المخطر ال يرغب باالستمرار في السير بهذا العقد ويعتبره منفسخا 
من تاريخ تحرير هذا االخطار ســندا للبند الســادس عشــر وضرورة االلتزام بقرار المكتب الهندسي 
المشــرف وفق البند 18 من االتفاقية المشــار اليها ودفع المبالغ المقررة وفق ذلك القرار خالل فترة 
اقصاها اســبوع من تاريخ تبلغك هذا االخطار ورفــع الرديات من الحجارة الغير مطابقة للمواصفات 
من ارض المشــروع واال ســيتم اتالفها مع احتفاظ المخطر بحقه باقامة الدعاوى المدنية والمطالبة 

بالتعويض عن اي خسارة و/أو كسب فائت و/أو ضرر ناجم عن اخاللكم بتنفيذ العقد المشار اليه. 
وتفضلوا بقبول فائق االحترام. 

وكيل المخطر 
المحامي 
محمد عدنان المصري 
الى المخطر اليه اياد تيسير يوسف منى وبناء على طلب المخطر بواسطة وكيله المحامي محمد عنان 

المصري / نابلس فانني ابلغك نسخة من هذا االخطار حسب األصول. 

كاتب عدل نابلس 

فقد هوية وجواز سفر فلسطيني 
أريحــا / أعلــن أنا مريم محمد موســى حســن عن فقــد بطاقة الهوية الشــخصية التــي تحمل الرقم 
412097420 وجواز ســفري الفلســطيني، الرجاء ممن يجدهما تســليمهما ألقرب مركز شــرطة وله 

جزيل الشكر. 

تنويه
في االعالن الصادر يوم االثنين الموافق 2017/10/6 ص10 واالعالن (اعالن صادر عن دائرة تسجيل 
أراضي رام اهللا) رقم الملف 3451/ج/2017 ورد خطأ تاريخ 92017/17 والصحيح 2017/9/17 وكذلك 
ورد خطأ في اســم الموكل (المالك) ســاري نقوال يعقوب قطان والصحيح ماري نقوال يعقوب قطان، 

لذا اقتضى التنويه. 

فوز فلسطين بعضوية مجلس االتحاد 
الدولي لجمعيات الصليب والهالل األحمر

البيــرة – الحيــاة الجديــدة- فــازت جمعية 
الهالل األحمر الفلسطيني، أمس، بعضوية 
مجلس إدارة االتحاد الدولي لجمعيات الصليب 
األحمر والهالل األحمــر،  وذلك خالل الدورة 
الحادية والعشــرين للجمعية العامة لالتحاد 
المنعقدة في مدينة انطاليا التركية.  وأهدى 
رئيــس الجمعية يونــس الخطيب الفوز إلى 
كوادر ومتطوعات ومتطوعي الهالل االحمر 
الفلسطيني الذين قال أنهم  يسطرون آيات 
العطــاء والتضحية فــي كل يوم في الوطن 
والشــتات للتخفيف من المعاناة اإلنســانية 
للشعب الفلسطيني، والحفاظ على كرامته 
بالرغم من الصعوبات الجمة التي يعيشــها 
أبنــاء الوطن.  واعتبر الخطيب الفوز اعتراف 
من قبــل الجميع بتميــز الجهود اإلنســانية 
التي يبذلها الهالل األحمر الفلســطيني في 

الميــدان،ان كان على المســتوى الوطني او 
اإلقليمي او الدولي.  وتجرى هذه االنتخابات 
ادارة   مجلــس  الختيــار  ســنوات  أربــع  كل 
لالتحــاد الدولــي يتكون مــن 25 عضوا من 
ضمنهــم رئيــس االتحــاد ونوابــه األربعــة 
اضافة الى 20 ممثال عن الجمعيات الوطنية 
مــن خمس مناطق جغرافية هــي: إفريقيا، 
أسيا، األمريكيتان وأوروبا.  وتأسس االتحاد 
الدولــي عــام 1919 في مدينــة باريس في 
أعقــاب الحــرب العالمية األولــى، وذلك من 
منطلــق التضامن والتكافل اإلنســاني بين 
الجمعيات الوطنية الناشــئة، ولخدمة االفراد 
والمجتمعات في الحرب والسلم،عبر تقديم 
خدمات انسانية وطبية واجتماعية متنوعة، 
ويضــم 190 عضــوا من جمعيــات الصليب 

األحمر والهالل األحمر. 

تابع واقع التعليم واحتياجاته في غزة

صيدم: مليون و700 ألف شيقل لدعم البحث العلمي في جامعة األزهر
غزة- الحيــاة الجديدة- أعلــن وزير التربية 
والتعليم العالي صبــري صيدم، تخصيص 
مليون و700 ألف شيقل لدعم البحث العلمي 

في جامعة األزهر في قطاع غزة.
جــاء ذلك خالل جولــة للوزير فــي القطاع، 
أمــس، تابع خاللها عــن كثب أوضاع التربية 
والتعليم العالي، حيث زار مقر جامعة األزهر 
ووقع االتفاقية الخاصة بدعم البحث العلمي 
مع رئيس مجلس األمناء عبد الرحمن حمد، 
بحضور وكيل الوزارة بصري صالح والوكيل 
المساعد للشؤون المالية واإلدارية واألبنية 
واللــوازم  فواز مجاهد ورئيــس الجامعة د. 

عبد الخالق الفرا.
وأكد صيدم أن هذه االتفاقية تأتي في إطار 
دعم الجامعة وتعزيز صمودها، بما يضمن 
االرتقاء بواقع البحث العلمي فيها، الفتاً إلى 
أن هذه االتفاقية سيتم التوقيع عليها مع عدد 
آخر من الجامعات الفلسطينية، بحيث يوظف 
المبلغ المخصــص لكل جامعة لصالح إنتاج 

األبحاث العلمية واألنشطة المتعلقة بها.
وأضاف: أن تفاصيل هذه االتفاقية تتضمن 
دعــم الجهود الهادفة إلى بنــاء القدرات في 
مجــاالت البحث العلمي فــي جامعة األزهر، 
ودعم البحث العلمــي المنتج كأحد مقومات 
التعليــم العالــي، ودعم المشــاريع البحثية 
للطلبة المبدعين والباحثين المتميزين في 
الجامعة بما يخدم أغراض التنمية المستدامة 

في فلسطين.
وقال صيدم: «في عام التعليم العالي تعمل 

الوزارة بكل طاقاتها وإمكاناتها للرقي بهذا 
القطــاع الحيــوي، والــذي يؤســس لمرحلة 
التنمية الشاملة في فلسطين»، مشيراً إلى 
الخطوات التطويرية التي تعمل الوزارة عليها 
لالرتقــاء بهــذا القطاع وأبزرها قــرب إقرار 
قانــون التعليم العالي الجديد، والعمل على 
تطوير وتشجيع التوجه نحو التعليم المهني 
والتقني وتشجيع ودعم األبحاث العلمية من 

خالل مجلس البحث العلمي.
وقدم رئيس مجلس أمناء الجامعة، شــرحاً 
حــول أوضاع الجامعــة وخططها التطويرية 

لمختلف الجوانب اإلدارية واألكاديمية.
والتقــى صيــدم، أمــس عــددا مــن مديري 
المدارس في قطاع غزة، حيث استمع منهم 

حول واقع القطاع التعليمي واحتياجاته. 
وحضــر اللقاء وكيل الوزارة د. بصري صالح 
والوكيل المساعد للشؤون المالية واإلدارية 
واألبنية واللوازم م. فواز مجاهد ومدير عام 
المتابعة الميدانية يوسف عودة، ومدير عام 
العالقات الدولية والعامة نديم سامي، ومدير 
دائرة الرواتب أمجد أبو حسين ومدير شؤون 
الموظفيــن مهند أبو شــمة والقائم بأعمال 
مديــر اإلعالم التربــوي ثائر ثابــت ومديرو 
التربيــة والتعليــم العالي فــي المحافظات 

الجنوبية، وأسرة الوزارة هناك.
وأكد صيدم على أهمية دور مدير.ي المدارس 
في مســيرة العلــم والبنــاء، وأطلعهم على 
التوجهات التطويرية للوزارة التي من شأنها 
إحــداث رقي فــي قطاع التعليــم، وما تبذله 

 ، أيضاً من جهود لدعم األسرة التربوية قاطبةً
متطرقــاً للمحــاور التطويريــة التي قطعت 
الوزارة فيها شوطاً كبيراً والتي تشمل تطوير 
المناهج، ودمج التعليم المهني والتقني في 
التعليــم العــام، ورقمنة التعليــم، وإطالق 
أول دليــل مناهجي موحد لرياض األطفال، 

وغيرها.
وأكد صيدم أن الوزارة تبذل قصارى جهدها 
لتصويــب األوضــاع وترتيب أمور المســيرة 
التعليميــة فــي قطاع غــزة ومعالجــة كافة 
اآلثار المترتبة على اإلنقسام، وأنها تواصل 
جهودهــا التطويريــة فــي «عــام التعليــم 
العالي»، وأجاب الوزير على كافة استفسارات 
مديــري المــدارس، ووعد بلتبيــة احتياجات 

القطاع التعليمي وفق اإلمكانات المتاحة. 
ودعــا صالــح مديــري المــدارس إلــى دعم 
التوجهات اإليجابية عند المعلمين وتشــجيع 
المبدعيــن منهــم والطلبــة، مشــدداً علــى 
ضــرورة التركيز علــى دور التكنولوجيا في 
التعليــم ومواكبة التطــورات المتالحقة في 

هذا المجال.
كما التقى صيدم والوفد المرافق له؛ المعلم 
الذي تعرض قبل أيام العتداء من قبل عدد 
مــن الطلبة، وأكد أن الوزارة ترفض بشــدة 
هــذه التصرفــات «التــي ال تعكــس قيمنــا 
وال أخالقنــا كفلســطينيين»، مؤكــداً أن أي 
اعتداء على أي معلم هو اعتداء على األسرة 
، ومؤكداً في الوقت ذاته على  التربوية قاطبةً

قدسية رسالة المعلم ودوره.

القدس المفتوحة تحصل على جائزة «االلكسو» للتطبيقات الجوالة
تونس - وفا- حصلت دولة فلسطين، ممثلة 
بجامعة القــدس المفتوحــة، على جائزة 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
«االلكســو»، للتطبيقــات الجوالة العربية 

لسنة 2017، والتي اهتمت بتطبيق مميز 
في الجوال عن مدينة القدس العربية.

وفاز بالجائزة مدير مركز التعليم المفتوح 
في جامعة القدس المفتوحة بهاء ثابت. 

وكانــت «االلكســو» فتحــت باب الترشــح 
للشــباب العربي من أجل المشــاركة في 
هــذه الجائزة، التي أعلنت عنها في مدينة 
الحمامــات التونســية، أمــس، مــن أجــل 

تشــجيع الشباب العربي على دخول مجال 
التطبيقات الجوالة.

وتسابق خالل المرحلة النهائية للمسابقة، 
 ــحا مــن 13 دولــة عربيــة، تم33 مترش

اختيارهم من بين 1760 مطورا شــاركوا 
في المرحلة األولى المســابقة. وستســند 
إلى الفائزين جوائز مالية يبلغ مجموعها 
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