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دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 
رقم الملف: 4016/ج/2017 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 
رقم الملف: 4113/ج/2017 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي رام اهللا محمد احمد حسين بدر بصفته الشخصية 
وبهى احمد حسين بدر بصفتها الشخصية وبصفتها وكيلة عن مها احمد حسين بدر بموجب الوكالة 
العامة رقم 2015/11155 بتاريخ 2015/6/9 الصادرة من كاتب عدل رام اهللا وذلك بمعاملة بيع على 
القطعة 84 حوض رقم 2 ربع السمسم حي رقم 1 الشمالي والقطعة 9 حوض رقم 2 ربع السمسم 
حي رقم 1 الشمالي من اراضي بيت لقيا، 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. 
دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي رام اهللا السيد ربيع حسين صالح ربيع وذلك بصفته 
وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 2017/7309 تصديق وزارة العدل بتاريخ 2017/11/23 وذلك 
بمعاملة بيع على القطعة 117 حوض رقم 19 حي رقم 2 من اراضي رام اهللا فمن له اعتراض على 
ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التســجيل خالل فترة عشــرة أيام من تاريخ نشــر هذا االعالن 

وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): فريد ابراهيم اسحق، البيرت وبسام وغادة ابناء فريد ابراهيم اسحق 

اسم الوكيل: ربيع حسين صالح ربيع 
دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

12/23 د

12/23 د

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

12/23 د

12/23 د
12/23 د

الرقم: 2017/2272 مدني 

محكمة بداية رام اهللا 
دائرة التنفيذ 

محكمة صلح رام اهللا 
الرقم: 2016/3029 مدني 

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر  صادرة عن محكمة صلح 
رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2017/2272 

الى المدعى عليه: سامح تحسين حسن شعاويط ومجهول محل االقامة. 
يقتضــي حضــورك الى محكمة صلح رام اهللا يوم 2018/1/17 الســاعة التاســعة صباحا للنظر في 
الدعوى المدنية رقم 2017/2272، التي اقامها عليك المدعية شركة الخلوية الفلسطينية جوال / رام 
اهللا بواسطة وكيلها المحامي فارس ابو حسن / رام اهللا بدعوى موضوعها المطالبة بمبلغ 2631.89 

وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي: 
1 - المدعية هي شــركة االتصاالت الخلوية الفلســطينية جوال المزودة لخطوط االتصاالت الخلوية 

«جوال» المسجلة لدى مراقب الشركات تحت رقم (562451310). 
2 - المدعى عليه هو صاحب اشتراك للخط الخلوي رقم (0599314515) لدى المدعية بموجب طلب 

االشتراك الموقع من قبله بتاريخ 2002/8/14. 
3 - ترتب للمدعية أعاله بذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (2631.89) شيكل عن استعماله لخط الخلوي 
المرقوم اعاله وذلك عن الدورات لألشهر التالية (2 - 2005/5) حسب كشف الدورات المرفق وتعتبره 

الجهة المدعية جزء ال يتجزأ من دعواها. 
4 - طالبت المدعية المدعى عليه بضرورة التسديد ودفع المبالغ المستحقة بذمته حسب التفصيل في 

الكشف المرفق مع الئحة الدعوى اال انه ممتنع عن الدفع بدون وجه حق او مسوغ قانوني. 
5 - ونتيجــة لعدم تســديد المدعى عليه المبالغ المســتحقة بذمته تم فصــل الخدمة للخط الخلوي 

المرقوم اعاله بتاريخ 2005/5/12. 
6 - لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر في هذه الدعوى نظرا لنوعها وقيمتها ومكان اقامة المدعى 

عليه. 
7 - تلتمــس الجهــة المدعيــة (أ) تبليغ المدعي عليه نســخة عن الئحة الدعــوى ومرفقاتها ودعوته 

للمحاكمة. 
(ب) بعد المحاكمة والثبوت الحكم للجهة المدعية بالزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به والبالغ 
(2631.89) شيكل باالضافة للرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة من تاريخ االدعاء وحتى السداد التام. 
خضر ابو تمام 
رئيس قلم محكمة صلح رام اهللا 

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا  في 
الملف التنفيذي رقم 2017/5423 

الى المحكوم عليها: عايشة صالح عبد العزيز / بيرزيت اول البلد / مجهول محل االقامة حاليا. 
نعلمك أن المحكوم له: حسني محمد حسن عودة 

قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت لتنفيذ كمبيالة بقيمة (6500 دينار) باالضافة الى مبلغ (335 شيكل) 
بدل رسوم تنفيذ حالة ومستحقة االداء اضافة الى الرسوم والمصاريف لذا يتوجب عليك انت و/أو من 
تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل اســبوعين 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 

مذكرة دعوى مدعى عليها بالنشر  صادرة عن محكمة 
صلح رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2016/3029 

الى المدعى عليها: الشركة العربية لخدمات البث االذاعي والتلفزيوني / البيرة 
يقتضي حضورك الى محكمة صلح رام اهللا يوم 2018/2/5 الساعة التاسعة صباحا للنظر في الدعوى 
المدنية رقم 2016/3029 التي اقامها عليك المدعي وجدي شحادة سليمان خصيب / رام اهللا - عارورة 
بواسطة وكيله المحامي معتز خليل / رام اهللا بدعوى وموضوعها المطالبة بمبلغ 8200 شيكل وجاء 

في اسباب الئحة الدعوى ما يلي: 
1 - انه بتاريخ 2014/12/22 تم توقيع اتفاقية عمل بين المدعي والمدعى عليها يتم على اساســها 
قيام المدعي بأعمال كافة التمديدات الكهربائية وشبكات الكمبيوتر وتوريد وتركيب نظام الكاميرات 

في مقر عمل المدعى عليها. 
2 - قامت المدعى عليها باالتفاق مع المدعي على دفع مبلغ وقدره (25.200 شــيكل) مقابل االعمال 
التــي يقوم بها حيث قامت بدفع مبلغ (17000شــيكل) عند بدء العمــل متخلفة عن دفع باقي المبلغ 

عند انتهاء اعمال المدعي. 
3 - طالب المدعي المدعى عليها مرارا وتكرارا باالتصال هاتفيا وعن طريق ارسال اخطار في البريد 

المسجل بتاريخ 2016/9/28 بضرورة دفع ما ترصد بذمتها لصالح المدعي. 
4 - تم استالم االخطار من قبل مدير المدعى عليها بتاريخ 2016/10/5 وتم امهاله عشرة ايام لدفع 

المبالغ المستحقة عليها اال انه تخلف عن الدفع. 
5 - ان عمل المدعى عليها مخالف للقانون واالصول وفيه اعتداء واضح وصريح على حقوق المدعي 
ويلحق به ضررا فادحا ال يمكن تالفيه اذا ما استمرت المدعى عليها في االمتناع عن دفع اجرة المدعي 

موضوع الدعوى. 
الطلب: يلتمس المدعي من محكمتكم الموقرة تبليغ المدعى عليها نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها 
وتحديد جلســة وعند االثبات الحكم بالمبلغ المدعى به وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف 

واتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام. 
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. 
خضر ابو تمام 
رئيس قلم حقوق محكمة بداية رام اهللا 

12/23 د

12/23 د

   دولــة فلسطيــن
ديوان قاضي القضاة 

   دولــة فلسطيــن
ديوان قاضي القضاة 

محكمة نابلس الشرعية التوثيقات 
الرقم: 2017/794 

المجلس االعلى للقضاء الشرعي 

تنويه  صادر عن محكمة نابلس الشرعية التوثيقات 
يعلن للعموم وبناء على الطلب بأنه بتاريخ 2017/11/28م قد ورد في االعالن تبليغ الوراثة الصادر 
عن المحكمة الشرعية في العدد رقم 7904 على الصفحة منها ر قم 9 يتضمن وفاة المرحوم / حسن 
بكرالقصص من اهالي نابلس بتاريخ 1977/1/19م وانحصر ارثه الشــرعي واالنتقالي في اوالده 
بكر وفاطمة المتولدين له من زوجته لطيفة عبد الرحيم القصص المتوفاة قبله، وفي ابنه هاشــم 
المتولد له من زوجته / ربيحة يعقوب صقر المتوفاة بعده والصحيح في ابنه هاشــم المتولد له من 
مطلقته بائنا / ربيحة يعقوب صقر ال غير. وعليه اقتضى هذا التنويه وصار نشر هذا حسب االصول 

تحريرا في 1439/4/3هـ وفق 2017/12/21م. 
قاضي محكمة نابس الشرعية التوثيقات 

اعالن حصر ارث  صادر عن محكمة الرام الشرعية 
لقد تقدمت المســتدعية عزيزة ســليمان عبد القادر زيدان من بيرنباال وســكانها وتحمل هوية رقم 
988807533 بطلب تطلب فيه تسجيل حجة حصر ارث للمرحوم زوجها عودة عبد الفتاح زيدان زيدان 
مــن أهالــي بيرنباال توفي ودفن فيها بتاريخ 1992/9/17 وانحصر ارثه الشــرعي في زوجته عزيزة 
ســليمان عبد القادر زيدان ال غير وانه ال وارث وال مســتحق للتركة ســوى من ذكر وان الوارثة بالغة 
ومن له اعتراض على مضمون هذا االعالن عليه مراجعة المحكمة الشرعية في الرام حسب األصول 

تحريرا في 3 ربيع الثاني لسنة 1439 هجري وفق 2017/12/21م. 
قاضي الرام الشرعي 

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس 
رقم الملف: 5472/ج/2017 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد نواف غالب محمد قزيح بصفته وكيال 
دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 597/2004/10171 بتاريخ 2004/12/11 عدل نابلس والمعطوفة 
على الدورية رقم 440/2000/7011 بتاريخ 2000/7/24 عدل نابلس بمعاملة بيع على القطعة 74 

من الحوض رقم 24064 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): نبيل فؤاد عبد القادر عفوري، فيصل نايف راغب عفوري 

الوكيل: فيصل نايف راغب عفوري، نواف غالب محمد قزيح 
دائرة تسجيل أراضي نابلس 

12/23 د

تنويه
في االعالن الصادر عن دائرة تســجيل أراضي رام اهللا للوكيل أحمد رافع احمد حجاز والمنشــور يوم 
الخميــس 2017/12/21 ذكر رقــم الملف 4036 والصحيح هو ملف رقــم 4036/ج/2017 لذا اقتضى 

التنويه. 

تنويه
في االعالن الصادر عن دائرة تسجيل أراضي رام اهللا ملف رقم 4067/ج/2017 ورد اسم الموكل (المالك) 
حاتم وماهر وفضل وفتحية ابناء احمد فضل عيسى والصحيح هو حاتم وماهر وفضل وفتحية وعايدة 

ابناء احمد فضل عيسى حيث سقط اسم عايدة سهوا لذا اقتضى التنويه. 

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

محكمة صلح رام اهللا 12/23 د
الرقم: 2017/1618 مدني 

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر  صادرة عن محكمة صلح 
رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2017/1618 

الى المدعى عليه: فؤاد محمد عبد الهادي مشعل، ومجهولة محل االقامة. 
يقتضــي حضــورك الى محكمة صلح رام اهللا يوم 2018/2/12 الســاعة التاســعة صباحا للنظر في 
الدعوى المدنية رقم 2017/1618 التي اقامها عليك المدعي فريد علي موسى محمد احمد بواسطة 
وكيلــه المحامي راضي الجعبة، في دعوى موضوعها مطالبة بحقوق عمالية بقيمة 30850 شــيكل 

والرسوم والمصاريف والفائدة القانونية وغالء المعيشة واتعاب المحاماة. 
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 عنكسوف يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون. 
خضر ابو تمام 
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا 

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

محكمة بداية رام اهللا 12/23 د
دائرة التنفيذ 

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا  في 
الملف التنفيذي رقم 2017/7997 

الى المحكوم عليه: عبد الحميد احمد شحادة عبد اللطيف / سلواد وسط البلد / مجهول محل االقامة 
حاليا. 

نعلمك أن المحكوم لها: نادرة عبد الرحيم علي عياد / سلواد / وكيله المحامي شفيق شلش 
حيث ان المحكوم له قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ حكم محكمة صلح حقوق رام اهللا في 
الدعوى رقم (2016/996) الصادر بتاريخ (2017/1/31) والقاضي (الزام المدعى عليه الثاني مأمور 
دائرة تســجيل أراضي بيت ايل دون حضور الوكيل الدوري بتنفيذ الوكالة الدورية رقم 478 صفحة 
رقم 2004/76 الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في عمان بتاريخ 2004/9/20 والمصدقة لدى وزارة 
العدل الفلسطيني تحت رقم 2004/12629 بتاريخ 2004/10/7 متعلقة في قطعة االرض رقم 131 
حوض 14 راس بركة من اراضي قرية سلواد محافظة رام اهللا) باالضافة الى مبلغ (602 شيكل) بدل 
رسوم دائرة التنفيذ حالة ومستحقة االداء، 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 

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

محكمة بداية رام اهللا 12/23 د
دائرة التنفيذ 

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا  في 
الملف التنفيذي رقم 2017/5570 

الــى المحكــوم عليــه: وئام عدنان احمد ظاهر / البيــرة خلف وزارة التربيــة والتعليم / مجهول محل 
االقامة حاليا. 

نعلمك أن المحكوم لها: شركة االروبية لالستيراد / وكيلها المحامي سامر جبريل 
قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت لتنفيذ شيك بقيمة (15000 شيكل) باالضافة الى مبلغ (160 شيكل) 
بدل رسوم تنفيذ حالة ومستحقة االداء اضافة الىالرسوم 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 

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

محكمة بداية رام اهللا 12/23 د
الرقم: 2017/496 مدني 

مذكرة دعوى مدعى عليها بالنشر  صادرة عن محكمة 
بداية رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2017/496 

الى المدعى عليه: مجدي سليمان علي عفانة - رام اهللا 
يقتضــي حضوركمــا الى محكمة بداية رام اهللا يوم 2018/1/3 الســاعة التاســعة صباحا للنظر في 
الدعوى المدنية رقم 2017/496 التي اقامها عليكما المدعي: فهمي شفيق فهمي ساليمة بواسطة 

وكيله المحامي معتز خليل وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي: 
موضوع الدعوى: المطالبة بمبلغ (142350) مائة واثنان واربعون الفا وثالثمائة وخمسون شيقل 

الئحة واسباب الدعوى 
1 - المدعي يعمل في مجال المواد التموينية في الرام / ضاحية االقباط، محالت الساليمة التجارية 
2 - المدعــى عليــه كان قد اتفق مــع المدعي على توريد بضائع له قبل العــام 2008، وقام المدعي 

وحسب االتفاق التجاري فيما بينهم بتوريد البضائع للمدعى عليه حسب األصول 
3 - نتيجة لهذا االتفاق قام المدعى عليه بتسطير شيكات من حسابه لصالح المدعي بالقيمة المتفق 

عليها ثمنا للبضائع التي تم توريدها 
4 - الشــيكات المشــار اليها في البند (3) عادت دون رصيد قائم المدفع، وبناء على ذلك قام المدعى 

عليه باستبدال الشيكات المذكورة الى شيكات اخرى وهي على النحو التالي: 
* شــيك مســحوب على بنك الرفاه من حســاب المدعي يحمل الرقم (30000151) بقيمة (15000) 

خمسة عشرة الف شيقل بتاريخ 2008/7/18. 
* شــيك مســحوب على بنك الرفاه من حســاب المدعي يحمل الرقم (30000152) بقيمة (30000) 

ثالثون الف شيقل بتاريخ 2008/8/18. 
* شــيك مســحوب على بنك الرفاه من حســاب المدعي يحمل الرقم (30000153) بقيمة (30000) 

ثالثون الف شيقل بتاريخ 2008/9/19. 
* شــيك مســحوب على بنك الرفاه من حســاب المدعي يحمل الرقم (30000154) بقيمة (30000) 

ثالثون الف شيقل بتاريخ 2008/10/17. 
* شــيك مســحوب على بنك الرفاه من حســاب المدعي يحمل الرقم (30000155) بقيمة (37350) 
ســبعة وثالثون الف وثالثمائة وخمســون شيقل بتاريخ 2008/11/14، ظنا من المدعي بان المدعى 

عليه لديه نية السداد. 
5 - طالب المدعي المدعى عليه بقيمة الشيكات المشار اليها بالبند رقم (4) من الئحة الدعوى والبالغة 
(142350) مائة واثنان واربعون الفا وثالثمائة وخمسون شيقل، اي قيمة االلتزام، مرارا وتكرارا، اال ان 
المدعى عليه اخذ يماطل ويطلب من المدعي عدم ادخالها للبنك متحايال على المدعي بنيته للسداد، 
واخذ يماطل حتى وقت قصير، وقبل اسابيع علم المدعي ان المدعى عليه هاجر البالد بنية التنصل 

من االلتزامات الملقاه على عاتقه. 
6 - ان المدعــي متضــرر من عــدم االحتصال على حقه والبالغ (142350) مائــة واثنان واربعون الفا 
وثالثمائة وخمســون شــيقل، اي قيمة االلتزام، التي لم يدفعها المدعى عليه حتى هذه اللحظة دون 

اي سبب او مسوغ قانوني. 
الصالحية: 

لمحكمتكــم الموقــرة صالحيــة النظر في هــذه الدعوى نظرا لمــكان اقامة المدعى عليــه وقيمتها 
موضوع الدعوى. 

الطلب: 
يلتمس المدعي ووكيله من محكمتكم الموقرة ما يلي: 

1 - تبليغ المدعى عليه نسخة من الئحة الدعوى ومرفقاتها. 
2 - تعييــن جلســة وبعد االثبات بالمحاكمة الحكم بالزام المدعى عليــه بدفع المبلغ وهو (142350) 

مائة واثنان واربعون الفا وثالثمائة وخمسون شيقل. 
3 - الزام المدعى عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ االستحقاق 

وحتى السداد التام. 
تحريرا في 2017/4/22

ويمكنكمــا الحضور الى قلــم المحكمة واالطالع على أوراق الدعــوى، ويتوجب عليكما تقديم الئحة 
جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغكما بالنشر 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. 
زينب عيسى 
رئيس قلم حقوق محكمة بداية رام اهللا 

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

محكمة بداية رام اهللا 12/23 د
دائرة التنفيذ 

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا  في 
الملف التنفيذي رقم 2014/560 

الى المحكوم عليه: خالد علي صالح شتية / مكتب النائب العام بالقرب من منظمة التحرير / مجهول 
محل االقامة حاليا. 

نعلمــك أن المحكوم لها: الشــركة الفلســطينية للتأجير والتأجير التمويلــي م.ع.م / وكيله المحامي 
صهيب الشريف 

انه قد تم تجديد االجراءات في الملف التنفيذي المرقوم اعاله حيث ان المحكوم له بواســطة وكيلها 
حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ شــيك بقيمــة (5850 دوالر امريكي) باالضافة الى مبلغ (215 
شــيكل) بدل رســوم تنفيذ حالة ومســتحقة االداء اضافة الى الرســوم والمصاريف لذا يتوجب عليك 
انت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل اســبوعين 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 

 بالشراكة مع «القدس المفتوحة»

مشروع بقيمة 450 ألف يورو لخدمة 
المناطق المهمشة في السموع

الخليل- الحياة الجديدة- 
حصلــت بلديــة الســموع 
وبالشراكة ما بين جامعة 
القــدس المفتوحــة، على 
منحة من االتحاد االوروبي 
يــورو  ألــف  بقيمــة 450 
لتنفيــذ مشــروع لتمكين 
بلدية الســموع من خدمة 
بهــا  المحيــط  المناطــق 
والمناطق المهمشــة أو ما 

تسمى مناطق «ج».
وســبق وأن وقعت جامعة 
المفتوحة وبلدية  القدس 
السموع على مذكرة تفاهم 
مطلــع شــهر آب الماضي 
بموجبهــا  والتــي   ،2017
قام الطاقم المختص في 
مركز التعليم المستمر في 
جامعــة القدس المفتوحة 
محمــود  أ.  مــن  مكــون 
حوامدة وأ.بيان الشوبكي 
بإعــداد مقترح المشــروع 
بالتعــاون مع طاقم بلدية 
مــن  والمكــون  الســموع 
المهندس وصفي الزعارير 
البدارين.  واالســتاذ ماجد 
يأتي هذا المشروع ضمن 
التوجيهات الدائمة لرئيس 
الجامعــة الدكتــور يونس 

عمــرو بالعمــل على دعم 
لمؤسســات  ا ندة  ومســا
المحليــة وتمكينها لخدمة 
المناطق المهمشــة «ج»، 
حيــث ســبق وأن حصلــت 
جامعــة القدس المفتوحة 
على مشروعين من خالل 
برنامــج تنميــة وصمــود 
المجمتــع في مناطق «ج» 
والقدس الشــرقية، التابع 
لبرنامــج االمــم المتحــدة 
االنمائــي (UNDP)، وهما 
مشــروع المركز التعليمي 
المتنقل لتحســين فرص 
المناطــق  فــي  التعليــم 
المهمشــة في جنوب يطا 
والسموع، ومشروع المركز 
التعليمي المتنقل لتحسين 
فرص التعليم في المناطق 
المهمشة محافظة طوباس 
واالغوار الشــمالية. وأشار 
لتعليــم  ا مركــز  مديــر 
المســتمر وخدمة المجتمع 
أ. محمود حوامدة بأن هذا 
المشــروع يأتي أنســجاماً 
مع فلســفة مركز التعليم 
المســتمر وخدمة المجتمع 
في التعاون مع مؤسســات 
المجتمع المدني، وتقديم 

لهــا  والمســاندة  الدعــم 
لتحسين خدماتها باالعتماد 
على الكــوادر واالمكانيات 
جامعــة  فــي  المتوفــرة 
القدس المفتوحة من خالل 
فروعها المنتشرة في جميع 
المحافظات الفلســطينية، 
وباالخص فــي محافظات 
والتــي  الضفــة،  جنــوب 
تشكل أكبر كثافة سكانية 
وحظوظها من المشــاريع 
نســبياً  قــل  ا لتنمويــة  ا
مقارنة بباقــي محافظات 
الوطــن.  وأكــد أ.حوامــدة 
بأن المشــروع يهــدف الى 
التــي  الخدمــات  تطويــر 
تقدمها البلدية، حيث سيتم 
العمل على تطوير الخطة 
يــة  للبلد تيجي  ا ســتر ال ا
فــي  تســاهم  بطريقــة 
توفير خدمــات افضل من 
الناحية القانونية والنفسية 
ومؤسســات  للمواطنيــن 
المجتمــع المدنــي العاملة 
في البلــدة، وكذلك تعزيز 
العمــل  فــي  المــرأة  دور 
وتنشــيط اإلنتاج المحلي 
للبساط البلدي والصناعات 

المنزلية والمحلية.

قريبات الشهيد محمد محيسن يبكينه خالل تشييعه امس في جباليا.                          (أ.ف.ب)

 وقفة تضامنية مع نضال شعبنا في العاصمة التونسية
تونــس- وفا- نظمــت جمعية 
«أنصار فلســطين» التونســية 
مساء أمس، وقفة تضامنية مع 
نضال شــعبنا وقضيته العادلة، 
وضــد اعــالن ترامــب االعتراف 
بالقــدس عاصمــة الســرائيل، 
وذلك أمام المسرح البلدي وسط 

العاصمة التونسية.
وقــال رئيــس الجمعية بشــير 
الخذري، امــام مناصري قضية 
التــي  المعركــة  «ان  شــعبنا: 
يخوضها الشــعب الفلســطيني 
تســتوجب منــا االســتمرار في 
الدعــم  أشــكال  كل  تقديــم 
والمــؤازرة والمســاندة للتأكيد 
لهذا الشــعب الباســل أنه ليس 
وحــده ولــن يكــون وحــده أبدا 

فالقدس عاصمتنا جميعا».
وأضــاف «إن اســتمرار الوقفات 
وأســاليب التضامن مع الشــعب 

القــوة  تعطيــه  الفلســطيني 
والفخــر بأنــه ليس وحــده في 
معركته بل نحــن معه»، داعيا 
أتباعــه وجمــع أبنــاء الشــعب 
التونسي، لمواصلة تحركاتهم 
وبكافة االشكال الممكنة سواء 
عبر وسائل التواصل االجتماعي 
أو عبر الوقفات المســاندة أو أي 

شكل من أشكال المساندة.

وطالب الخذري، أعضاء مجلس 
لحكومــة  وا لشــعب  ا ب  نــوا
التونسية، بإقرار قانون تجريم 
التطبيع مع االحتالل االسرائيلي، 
مشــيرا الى أن شعب تونس لن 
يرضــى بحلول وســط في هذا 
المجال، الفتا الى تواصل تجميع 
التواقيع للوصول للمليون توقيع 
الالزمة من أجل اقرار مشروع أو 

قانون تجريم التطبيع مع دولة 
االحتالل االسرائيلي.

وختــم الخــذري، بالتأكيد على 
أن شــعب تونــس ليــس خارج 
المواجهــة فــي معركة القدس 
والمقدســات، وقــال «اجعلــوا 
لفلســطينية  ا القضيــة  مــن 
حاضرة بــكل معانــي وتعابير 
النضــال والمســاندة مــع حــق 

الشعب الفلسطيني وفلسطين 
عربية حــرة والقدس عاصمتها 

االبدية».
لتــي  ا ع  لجمــو ا هتفــت  و
رفعــت االعــالم الفلســطينية 
لفلســطين   ، نســية لتو ا و
والقدس ومن بين الهتافات: 
«يا فلسطيني يا فلسطيني 

دمك دمي ودينك ديني».
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