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فقد هوية
نابلس - اعلن انا المواطنة منار ســليمان يوســف ســالمة من قرية عورتا بمحافظة نابلس، عن فقد 

هويتي رقم  (405048554) الرجاء ممن يعثر عليها تسليمها القرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فقد هوية
طولكــرم-   أعلــن انــا امل عبــد اللطيف فــارس داود  عــن فقدان هويتي الشــخصية تحمــل الرقم : 

946504206،  الرجاء ممن يجدها ان يسلمها الى اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر . 

فقد هوية
طولكرم-    أعلن انا منيرة إبراهيم عبد الرحمن عبد الرازق عن فقدان هويتي الشخصية تحمل الرقم :   

999092042 ،  الرجاء ممن يجدها ان يسلمها الى اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر . 

تنويه
ورد خطا في رقم المعاملة : 386/ج/2018 ، تاريخ : 2018/3/19  الخطأ : رقم الوكالة العامة 208/2017/236 اسم الموكل 
: اقبال عقاب سعيد عيسى /سعيد عقاب سعيد عيسى  الصحيح : رقم الوكالة العامة 208/2017/263 اسم الموكل :اقبال 

عقاب سعيد اكباريه /سعيد عقاب سعيد اكباريه لذى اقتضى التنويه . 

تنويه
ورد في المعامالت رقم 2018/317  و 2018/318 و 2018/319 و2018/320 و2018/322 و2018/322 
و2018/326 و2018/327 اســم الوكالــة الخاصة رقــم 2018/4032 عدل طولكرم والصحيح عدل رام 

اهللا لذا  اقتضى التنويه .

تنويه
ورد عن طريق الخطا رقم المعاملة 2018/317 نشر في الحياة الجديدة بتاريخ 2018/3/11 والصحيح 

2018/327 لذى اقتضى التنويه .

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

3/24 د3/24 د

3/24 د

محكمة صلح رام اهللا

الرقم: 2017/1272 مدني

محكمة صلح رام اهللا

الرقم: 2015/2898 مدني

محكمة صلح رام اهللا

الرقم: 2017/2535 مدني

مذكرة دعوى مدعى عليها بالنشر صادرة عن محكمة 
صلح رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 1272/2017

إلى المدعى عليه:شادي عبد الهادي محمد حمادنة/ ومجهول محل اإلقامة.
يقتضي حضورك إلى محكمة صلح رام اهللا يوم 2018/4/71 الساعة التاسعة صباحاً للنظر في الدعوى 
المدنية رقم 1272/2017التي أقامها عليك المدعية شركة اإلتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال/ رام 
اهللا بواسطة وكيلها المحامي مروان عصفور / رام اهللا بدعوى وموضوعها المطالبة بمبلغ 1291.79 

ألف ومئتان وواحد وتسعون شيقل وتسعة وسبعون أغورة وجاء في أسباب الئحة الدعوى ما يلي:
1 - المدعية هي شركة تجارية تعمل في مجال اإلتصاالت الخلوية.

2 - المدعــى عليه شــادي عبد الهادي محمد حمادنة بصفته الشــخصية وحيــث ترصد للمدعية بذمة 
المدعى عليه مبلغ 1291.79 ألف ومئتان وواحد وتسعون شيقل وتسعة وسبعون أغورة وذلك بموجب 
إتفاقية بيع وتقديم خدمات جوال وكشــف حســاب فواتير عن بدل مكالمات وثمن أجهزة خلوية صادر 

من الجهة المدعية.
3 - طالبت المدعية المدعى عليه بالمبلغ المدعى به إال أنه امتنع عن ذلك دون حق أو وجه مشروع.

4 - لهذه المحكمة صالحية النظر والفصل في هذه الدعوى نظراً لقيمتها ومكان إقامة المدعى عليه.
الطلــب: :- تلتمــس المدعية مــن محكمتكم الموقرة تبليغ المدعى عليه نســخة عــن الئحة الدعوى 
ومرفقاتهــا ودعوته للمحاكمة وغــب اإلثبات الحكم للمدعية بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى 
به وقدره 1291.79 ألف ومئتان وواحد وتسعون شيقل وتسعة وسبعون أغورة وتضمين المدعى عليه 

الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى.

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغك بالنشر بإحدى الصحف 
المحليــة عمــالً بالمادة 62 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001 وإذا لم 

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

خضر ابو تمام/ رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا

مذكرة دعوى مدعى عليها بالنشر صادرة عن محكمة 
صلح رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2015/2898

إلى المدعى عليه:سائد يوسف حسين ابو صايمه/ الخليل ومجهول محل اإلقامة.
يقتضي حضورك إلى محكمة صلح رام اهللا يوم 2018/4/18 الساعة التاسعة صباحاً للنظر في الدعوى 
المدنية رقم 2015/2898 التي أقامها عليك المدعية شركة اإلتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال/ رام 
اهللا بواسطة وكيلها المحامي مروان عصفور / رام اهللا بدعوى وموضوعها المطالبة بمبلغ 6271.83 
ستة آالف ومئتان وواحد وسبعون شيقل وثالثة وثمانون أغورة وجاء في أسباب الئحة الدعوى ما يلي:

-1 المدعية هي شركة تجارية تعمل في مجال اإلتصاالت الخلوية.
-2 المدعى عليه ســائد يوســف حســين ابو صايمه بصفته الشــخصية وحيث ترصد للمدعية بذمة 
المدعى عليه مبلغ 6271.83 ســتة آالف ومئتان وواحد وســبعون شــيقل وثالثة وثمانون أغورة وذلك 
بموجب إتفاقية بيع وتقديم خدمات جوال وكشف حساب فواتير عن بدل مكالمات وثمن أجهزة خلوية 

صادر من الجهة المدعية.
-3 طالبت المدعية المدعى عليه بالمبلغ المدعى به إال أنه امتنع عن ذلك دون حق أو وجه مشروع.

-4 لهذه المحكمة صالحية النظر والفصل في هذه الدعوى نظراً لقيمتها ومكان إقامة المدعى عليه.
الطلــب: :- تلتمــس المدعية مــن محكمتكم الموقرة تبليغ المدعى عليه نســخة عــن الئحة الدعوى 
ومرفقاتهــا ودعوته للمحاكمة وغــب اإلثبات الحكم للمدعية بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى 
به وقدره 6271.83 ستة آالف ومئتان وواحد وسبعون شيقل وثالثة وثمانون أغورة وتضمين المدعى 

عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى.

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغك بالنشر بإحدى الصحف 
المحليــة عمــالً بالمادة 62 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001 وإذا لم 

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

خضر ابو تمام/ رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر صادرة عن محكمة صلح 
رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2017/2535

إلى المدعى عليه :-1 ســكوت طالب محمود ابو رحمه -2 مجدي عادل عبد الحفيظ شــومان – البيرة 
ومجهول محل اإلقامة.

يقتضــي حضــورك إلى محكمة  صلح  رام اهللا يوم 2018/5/20 الســاعة التاســعة صباحاً للنظر في 
الدعوى المدنية رقم 2017/2535 التي أقامها عليكم المدعية : شركة زين للخدمات الطبية بواسطة 
وكيلــه المحامــي عماد عواد وموضوعها المطالبة بأجور خدمات طبية (أجور مستشــفى وأجور أطباء) 

وجاء في أسباب الئحة الدعوى ما يلي:
1. المدعية هي شــركة متخصصة في تقديم الخدمات الطبية ومســجلة لدى مراقب الشــركات تحت 

الرقم    ( 562492371) .
2. بتاريخ 2017/2/8 أدخلت المدعى عليه االول للمستشفى للعالج إلي وحدة العناية المكثفه 

3.  تــم تقديــم العالج الالزم من قبل المستشــفى للمدعى عليه االول ولقد خرجت من المستشــفى 
بتاريخ 2017/2/8 . 

4. نتيجة الخدمات الطبية الالزمة وبدل أجور أطباء ترصد على المدعى عليه االول المبالغ التالية:
أ. .بدل اقامه 1259  شيكل  

ب. بدل تحاليل مخبريه 663 شيكل 
ج. بدل اشعة 75 شيكل 

د . بدل صيدليه 99 .329 شيكل 
ه. بدل خدمات طبية 57.71شيكل 

و . بدل مستلزمات طبية 50.77 شيكل                                             
ي. بدل أجور أطباء 300 شيكل

      المجموع : 2735 شيكل
5. ان المدعى عليه الثاني قام بالتوقيع على ورقة كفالة وتعهد تضمن التزامه بدفع كافة التكاليف اذا 

ما امتنع المدعى عليه االول عن الدفع.
6. طالــب الجهــة المدعيــة المدعــى عليهما  بقيمه  المبالغ الســابقة  إال أنها  تمنعو عــن الدفع المبلغ 

دون وجه حق .
الصالحيــة : لمحكمتكــم الموقــرة صالحية النظر والفصل  فــي هذه الدعوى  نظــراً لقيمتها ومكان 

أقامه المدعى عليه .
الطلب :  تلتمس الجهة المدعية من محكمتكم الموقرة تبليغ المدعى عليهما  نسخه عن الئحة الدعوى 
ومرفقاتها وتعين موعد للمحاكمة ودعوتهما لها ومن ثم الحكم عليهما وإلزامهما بالتكافل والتضامن 
بدفع مبلغ الفان وسبعمائة وخمسة وثالثون شيكل (2735) شيكل مع تضمينهما الرسوم والمصاريف 

وأتعاب المحاماة  والفائدة القانونية  من تاريخ المطالبة حتى السداد التام.
ويمكنكم الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى.

ويتوجب عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغكم بالنشر بإحدى الصحف 
المحليــة عمــالً بالمادة 62 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001 وإذا لم 

تحضرا أو ترسال وكيل عنكم سوف يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون.

خضر ابو تمام/ رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي طولكرم

رقم المعاملة: 407/ج/2018

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تســجيل أراضي طولكرم أنا/ عزام زهير ســليم ذياب وذلك بصفته 
وكيــال بموجــب الوكالة الخاصة رقم 2018/1914 الصادرة عن عــدل طولكرم  والوكالة الخاصة رقم 
2018/1187 عدل طولكرم   وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 105+109+48 حوض رقم 8486 
من اراضي ذنابة  ومن له اعتراض على ذلك عليه التقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم خالل فترة 
عشرة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الموكل(المالك): ماهر زهير سليم ذياب، اشرف زهير سليم ذياب
اسم الوكيل : عزام زهير سليم ذياب وكيل خاص 

   دائرة تسجيل أراضي طولكرم  

3/24 د

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

محكمة صلح طولكرم3/24 د
دعوى رقم: 2018/925 
حقوق صلح طولكرم

مذكرة دعوى للمدعى عليه صادرة عن محكمة صلح 
طولكرم في الدعوى المدنية رقم (2018/925) حقوق 
صلح طولكرم لتبليغ المدعى عليه بالنشر صورة عن القرار

الى المدعى عليه : ضرار محمود سعيد الزريقي من بلعا / طولكرم .
المدعي : محمد فوزي عبد الرحيم حمدان من عالر بواسطة وكيله المحامي سهيل ابو صاع .

موضوع الدعوى : ملكية ومنع معارضة بعقار قيمته لغايات الرسم (1000) دينار اردني .
الهيئة الحاكمة : القاضي عال الشريف

جلسة بتاريخ : 2018/2/28 
الحضور : لم يحضر المدعي وحضر وكيله االستاذ عالء ابو سعده.

لم يحضر المدعى عليه ضرار محمود سعيد الزريقي المقرر السير بحقه حضوريا من السابق .
بوشر باجراء المحاكمة علنا .

خالصة الحكم
تقــرر المحكمــة بمنع المدعى عليه (ضرار محمود ســعيد زريقي ) من معارضة المدعي (محمد فوزي 
عبــد الرحمن حمــدان ) في ملكيته وانتفاعه في قطعة االرض رقــم 1007 حوض 2 من اراضي بلعا 
الموصوفة الحدود في البند االول من الئحة الدعوى وتثبيت ملكيتها على اسم المدعي وذلك من خالل 
تســطير كتاب الى دائرة ضريبة االمالك في طولكرم لتســجيل الحصص في قطعة االرض موضوع 
الدعوى على اســم المدعي كدافع للضرائب وتضمين المدعى عليه الرســوم والمصاريف و100 دينار 
بدل اتعاب محاماة حكما حضوريا بحضور وكيله المدعين وغياب المدعى عليه قابال لالســتئناف صدر 

وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2018/2/28 .
قاضي محكمة صلح طولكرم 

القاضي عال الشريف 
وصل التبليغ 

طالب التبليغ : وكيل المدعي المحامي سهيل ابو صاع .
المطلوب تبليغه : ضرار محمود سعيد الزريقي من بلعا / طولكرم .

نوع االوراق المطلوب تبليغها : قرار الحكم الصادر في الدعوى المدنية التي تحمل الرقم (2017/925 
) حقوق صلح طولكرم والصادر بتاريخ 2018/2/28 .

رئيس قلم حقوق محكمة صلح طولكرم / رائد زيدان 

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة األوقاف والشؤون الدينية - صندوق الزكاة 

الفلسطيني / لجنة زكاة طولكرم المركزية

اعالن طرح عطاء شراء باصات للجنة زكاة 
طولكرم المركزية (مدارس اإلسراء النموذجية )

تعلن لجنة زكاة طولكرم المركزية في محافظة طولكرم عن رغبتها في طرح 
عطاء من اجل شــراء وتوريد باصات للجنــة زكاة طولكرم المركزية (مدارس 
االسراء النموذجية ) وفقا لتعليمات وحسب قانون الشراء الفلسطيني ونظامه 

المعدل فعلى الراغبين بالتقدم بعرض السعر مراعاة الشروط التالية : 
1 - ان تكون هذه الباصات موديل 2016 او 2017 او 2018 .

2 - ان يكــون حجــم المحرك تيربو ديزل حجم 3000 الى 5000 بقوة خمســة 
سلندر .

3 - ان يكون صندوق الغيارات 6 غيارات + ريفرس .
4 - ان تكون سعة الحافلة(الباص ) +1 19 .

5 - ان تتوافــر في الحافلة (الباص ) انظمة الحماية باور ســتيرنغ وجهاز مانع 
. ESP ونظام توازن المركبة ASR وجهاز مانع الزحلقة ABS اقفال الكوابح

6 - ان تتوافر في الباصات كاميرا خلفية (حساسات ) .
7 - ان تتوافــر في الباصات جميــع التجهيزات مرايا الكهربائية ومكيف هوائي 
الكترونــي واحزمة امان لكل مقعــد وجهاز اغالق مركزي مع ريمونت كنترول 

ومخدات هوائية وجهاز امان لمنع التشغيل .
8 - مدة الكفالة للباص خمس سنوات او االلتزام بجدول الصيانة الدورية في 

كراج الصيانة التابع للشركة لمدة خمس سنوات .
9 - رسوم ترخيص الباصات على من يرسو عليه العطاء .

10 - رسوم االعالن في الصحف المحلية على من يرسو عليه العطاء .
11 - لجنة الزكاة غير ملزمة باقل االســعار ولها الحق في الغاء العطاء واعادة 

طرحه من جديد .
12 - ان تكون االسعار المقدمة اسعار ثابته وغير قابلة للتجديد .

فمــن يرغب باالشــترا ك في العطاء وتتوافر لديه الباصات المناســبة حســب 
المواصفــات اعــاله التقــدم بعــروض اســعارهم يوضــح فيه نــوع الباصات 
ومواصفاتهــم واحضار كتالوج للباصات وذلك خالل ســاعات الدوام الرســمي 
ابتــداءا من يوم الســبت الموافق 2018/3/24 ويكون يــوم الخميس الموافق 
2018/4/12 م اخر موعد لتســليم العروض االســعار بالظرف المختوم لمقر 
لجنة زكاة طولكرم المركزية مقابل الباب الشــرقي للمسجد الجديد في تمام 
الســاعة الثانية عشــرة ظهرا وعلى المورد تقديم كفالة بنكية تمثلال %5 من 
قيمة العرض سارية المفعول لمدة ال تقل عن تسعين يوما مع ضرورة توفير 

فواتير ضريبية وسند قبض وخصم مصدر .
للمراجعة واالستفســار : االتصال على تلفون اللجنــة رقم 2673172 وجوال 

رقم 0599838330 خالل ساعات الدوام الرسمي .
واهللا ولي التوفيق

رئيس لجنة زكاة طولكرم المركزية / غازي احمد الحاج قاسم 

3/24 د

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

3/24 د

مذكرة دعوة صادرة عن محكمة صلح طولكرم في الدعوى 
المدنية رقم  2017/1157 حقوق صلح طولكرم لتبليغ 

المدعى عليه   بالنشر
الى المدعى عليه   :  احمد عارف محمود سروجي من مخيم طولكرم / البالونة   ومجهول محل اإلقامة 
حاليا ، يقتضي عليك الحضور الى محكمة صلح طولكرم يوم 2018/4/10 الســاعة التاســعة صباحا 
للنظر في الدعوى المدنية  رقم 2017/1157 حقوق صلح طولكرم والتي أقامها عليك المدعية  : ميسم 
طلعت حسن سروجي من مخيم طولكرم اول المخيم  بواسطة وكيلها المحامي حسام حامد  – طولكرم 

/ ومرفق صورة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها . 
وموضوعها : مطالبة بمبلغ الفي دينار اردني بدل مصاغ ذهبي (نقوط )

 يمكنــك الحضــور الى قلم المحكمة شــخصيا أو ارســال وكيال عنك  لالطالع علــى تفاصيل الدعوى 
وعمــال باحــكام المــادة رقم  62 من قانون أصــول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001 
يقتضي عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمســة عشــر  يوما من تاريخ تبلغك بالنشــر وبخالف ذلك 

تجري محاكمتك حضوريا .
مع االحترام

رئيس قلم الحقوق في محكمة صلح طولكرم / رائد زيدان  

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي بيت لحم

رقم الملف: 73/ج/2018

دائرة تسجيل اراضي بيت لحم

رقم الملف: 74/ج/2018

إعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي بيت لحم
يعلن الطالع العموم انه تقدمت لدى دائرة االراضي مكتب بيت لحم  السيد : رامي الياس أنطون اندونيه  
وذلك بصفته وكيال /عاما / خاصا / دوريا بموجب الوكالة – عامة رقم (160/2018),(159/2018) تاريخ  
28/2/2018 الحصص المبيعة : (2/4) الصادر من كاتب عدل  وزارة العدل الفلسطينية وذلك بمعاملة 

بيع على ارضي  بيت لحم هندازة -     حوض رقم 17  ---- قطعة رقم 194
فمــن لــه أ اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة األراضي  خالل فترت  عشــرة ايام من 

تاريخ هذا اإلعالن  وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب  األصول و وفقا للقانون 
اسم المالك : روبير الياس أنطون اندونيه و طوني الياس انوطون اندونيه

اسم الوكيل: رامي الياس أنطون اندونيه 
مالحظة : المشتري : خضر نمر عبد اهللا الجراشي 

دائرة تسجيل اراضي بيت لحم

إعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي بيت لحم
يعلن الطالع العموم انه تقدمت لدى دائرة االراضي مكتب بيت لحم   السيد : رامي الياس أنطون اندونيه  
وذلك بصفته وكيال /عاما / خاصا / دوريا بموجب الوكالة – عامة رقم (160/2018),(159/2018) تاريخ  
28/2/2018 الحصص المبيعة : (2/4) الصادر من كاتب عدل  وزارة العدل الفلسطينية وذلك بمعاملة 

بيع على ارضي  بيت لحم هندازة         -     حوض رقم 17  ---- قطعة رقم 272
فمــن لــه أ اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة األراضي  خالل فترت  عشــرة ايام من 

تاريخ هذا اإلعالن  وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب  األصول و وفقا للقانون 
اسم المالك : روبير الياس أنطون اندونيه و طوني الياس انوطون اندونيه

اسم الوكيل: رامي الياس أنطون اندونيه
مالحظة : المشتري : خضر نمر عبد اهللا الجراشي 

دائرة تسجيل اراضي بيت لحم

3/24 د

3/24 د

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

دائرة تسجيل اراضي بيت لحم

رقم الملف: 75/ج/2018

محكمة صلح بيت لحم

الرقم: 2017/1021

إعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي بيت لحم
يعلن الطالع العموم انه تقدمت لدى دائرة االراضي مكتب بيت لحم   السيد : رامي الياس أنطون اندونيه  
وذلك بصفته وكيال /عاما / خاصا / دوريا بموجب الوكالة – عامة رقم (160/2018),(159/2018) تاريخ  
28/2/2018 الحصص المبيعة : (2/4) الصادر من كاتب عدل  وزارة العدل الفلسطينية وذلك بمعاملة 

بيع على ارضي  بيت لحم هندازة -     حوض رقم 17  ---- قطعة رقم 273
فمــن لــه أ اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة األراضي  خالل فترت  عشــرة ايام من 

تاريخ هذا اإلعالن  وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب  األصول و وفقا للقانون 
اسم المالك : روبير الياس أنطون اندونيه و طوني الياس انوطون اندونيه

اسم الوكيل: رامي الياس أنطون اندونيه
مالحظة : المشتري : خضر نمر عبد اهللا الجراشي 

دائرة تسجيل اراضي بيت لحم

تبليغ بالنشر في القضية الحقوقية رقم 2017/1021 صلح بيت لحم
الى المدعى عليه: مفيد محمد موسى أبو لوحة / بيت لحم – الجبعة وسط البلد بالقرب من الجامع . يقتضي حضورك الى محكمة 
صلح بيت لحم يوم الخميس الموافق 2018/04/26 الساعة 10.00 صباحاً للنظر في القضية المدنية المذكورة أعاله والتي أقامها 
ضدك شركة بريكة وشركاه لالستيراد والتصدير عادية عامة المسجلة لدى مراقب الشركات بوزارة االقتصاد الوطني تحت الرقم 
562141481بواسطة ممثلها القانوني السيد فتحي إبراهيم سليمان بريكة  ، بواسطة  وكيله المحامي رامي كتانة وموضوعها: 
المطالبــة بمبلغ 23415 شــيقل ، وعمــالً بأحكام المادة 62 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001 
يتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغك هذا اإلعالن واسطة النشر أو ارسال محام عنكم، 
ويمكنك استالم نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم محكمة صلح بيت لحم، وبعكس ذلك تجري محاكمتكم حضورياً. 
وعليه وتنفيذاً لقرار سعادة قاضي محكمة صلح بيت لحم الصادر يوم الخميس بتاريخ 2018/2/26 في الدعوى المذكورة أعاله 

المتضمن تبليغك في احدى الصحف المحلية جرى تبليغك حسب األصول والقانون.

فداء لحام/ رئيس قلم الحقوق / محكمة بيت لحم

3/24 د3/24 د

«خضوري» تحصد مراكز متقدمة
 في مهرجان دولي علمي بتونس 

طولكــرم– الحياة الجديدة 
جامعــة  طــالب  حصــد   -
خضوري  التقنية  فلسطين 
متقدمــة  مراكــز  أربعــة 
المهرجــان  مســابقة  فــي 
الدولــي للعلوم والهندســة 
والتكنولوجيــا التــي عقدت 
في تونس، بمشاركة 250  
مشــروعاً متنافســاً من 22 

دولة. 
وحصل الطالب مفيد عالونة 
على المركز االول في مجال 
الزراعة عن مشروعه نظام 
الري الالسلكي، فيما حصل 
الطالــب صبري عــودة في 
مجال الهندسة على المركز 
الثاني عن مشروعه تطوير 
نقالــة االســعاف، وحصــل 
الطالــب عبــد الرحمــن ابو 

موســى على المركز الثالث 
فــي مجــال الهندســة عن 
مشــروعه فيرســي (السير 
بالدراجة الهوائية في البيئة 
االفتراضية)، كما فاز الطالب 
ليث اشتيوي بالمركز الثالث 
فــي مجــال الروبــوت عــن 
مشــروعه روبوت لتعشيب 

المزروعات.
وأوضــح أ. أمجــد المصري 
تكنولوجيــا  مركــز  مديــر 
التعليم واالبــداع بالجامعة 
أن مشــاركة الطلبــة تأتي 
في اطار نشــاطات برنامج 
واالبــداع  االعمــال  ريــادة 
العلمي الذي ينفذه المركز 
بهدف تعزيز الريادة واالبداع 
واالبتــكار لــدى الطلبة من 
خالل اشراكهم في فعاليات 

وعالمية  واقليميــة  محليــة 
المركــز  ألهــداف  تحقيقــا 

ورؤية الجامعة.
ريــادة  برنامــج  ويعتبــر 
االعمــال واالبــداع العلمــي 
(رائع) برنامجا سنويا أطلقه 
المركــز فــي مطلــع العــام 
 ،2017/2016 االكاديمــي 
ويهــدف الى تطوير مهارات 
مــن  وتمكينهــم  الطلبــة 
علميــة  مشــاريع  تطويــر 

وريادية ذات جودة.   
وهنــأ رئيــس الجامعــة أ. د 
مــروان عورتانــي  الطلبــة 
الفــوز  معتبــراً   الفائزيــن 
بالمراكــز المتقدمة بمثابة 
للجامعــة  نوعيــة  اضافــة 
ومســيرتها نحــو العالميــة 
وهي نتــاج طبيعي للجهود 
تبذلهــا  التــي  التراكميــة 
الجامعة ومراكزها المختلفة 
والبرامــج المحفــزة لالبداع 
فيها مــن جهة وهي اضافة 
لطلبــة  ر  العتبــا ا تعيــد 
وخريجــي خضــوري علــى 

الخارطة المحلية والدولية.

طلبة خضوري الفائزون.

«أهالي القدس» يلتقي عائالت الطور 
المندوبين عن عائالت الطور 
للهيئة العامة للملتقى، كما 
افــرزوا لبلــدة الطور عضوا 
لتأسيســية  ا الهيئــة  فــي 

للملتقى.
وفي ختــام االجتماع شــكر 
خالــد صباح رئيــس الهيئة 
التاسيسية، رئيس واعضاء 
مجلس بلــدة الطور الممثل 
عــن جميــع عائــالت الطور 
السبعة وهم (خويص، ابو 
غنــام، ابو الهــوى، الصياد، 
ابو لبــن، ابو ســبيتان ، ابو 
جمعه) على حسن االستقبال 
وســرعة االســتجابة لفكرة 

الملتقى.

وتضــم الهيئة التأسيســية 
للملتقى: خالد صباح رئيسا، 
محمد علي ابو سنينة واحمد 
وفــراس  جالجــل  عثمــان 
االعالم،  مســؤولي  الدبس 
المستشــار  صبــاح  فــراس 
حجازي  راضــي  القانونــي، 
مسؤول العشائر، بالل عبد 
ربه، عزام النتشــه، ســامر 
نكفــوري،  ماجــد  نســيبه، 
موســى   ، عبيــد يوســف 
 ، مســوده  وليــد  حجــازي، 
محمود دكيدك، عبد اللطيف 
بــركات، عارف ناصر الدين، 
محيــي الدين عــوض اهللا، 

محمد عبد اللطيف.

الحياة  المحتلــة-  القــدس 
الجديــدة- اســتقبل رئيس 
واعضاء مجلس بلدة الطور 
وفــدا مــن ملتقــى اهالــي 
القــدس الــذي ضــم رئيس 

واعضاء الهيئة التأسيسية.
وتطرق خالــد صباح رئيس 
الهيئــة التأسيســية لفكــرة 
الملتقــى، التــي تأتــي فــي 
ظل وجود ظواهر اجتماعية 
سلبية في الجسم االجتماعي 
المقدســي، االمــر الذي دفع 
الــى  الملتقــى  مؤسســي 
معالجــة  بهــدف  انشــائه، 
وتعزيز  الســلبية،  الظواهر 
كل ما هو ايجابي من عادات 

وتقاليد. 
الــى  صبــاح  وتطــرق  كمــا 
اهمية التعاون بين العائالت، 
وضرورة تغليــب لغة الحوار  

على العنف. 
وأكــد رئيــس مجلــس بلدة 
الطور محمــد طالب الصياد 
استعداد عائالت الطور لدعم 

الملتقى. 
مجلــس بلدة  عضــو  وأكــد 
الطور محمد ابو غنام دعمه 
مجتمعنــا  يخــدم  مــا  لــكل 
علــى  مشــددا  المقدســي، 
ضــرورة ان يحافظ الملتقى 
على منطلقاته في البعد عن 

تسيس العمل االجتماعي.
وقبــل ختــام االجتمــاع ابلغ 
ة  بلــد مجلــس  ئيــس  ر
الطــور وفد الملتقى أســماء 

جانب من اللقاء.

«فتح» تفتتح معسكر التعايش األول في جنين
جنيــن- الحيــاة الجديدة - افتتحــت حركة فتــح إقليم جنين، 
بالتعاون مع قيادة منطقة جنين، معسكر التعايش األول بعنوان 
«معسكر الشهيد أبو جهاد»، في معسكر األمن الوطني (حرش 
السعادة)، ويستمر شهرا كامال، بمشاركة 600 طالب من شبيبة 

الثانوية.
وقــال نائب مدير المعســكر المقدم رمزي أبو شــمة: إن قيادة 
األمــن الوطني حريصــة كل الحرص على تنظيــم مثل هذه 
المعســكرات والتي تســاعد على االحتكاك مع الجيل الناشئ، 

وتوسيع مداركهم وبث معارف جديدة لهم.
وأكد أمين سر اإلقليم نور أبو الرب ضرورة التمسك باألرض، 

والعمل وبناء الوطن بالعلم والمعرفة.
وأوضــح أن األمم ترتقي بالعمــل والمعرفة والعلم والمثابرة، 
وشــرح لهم كيف كان ســعيدا وهو يكرم طالبات من محافظة 
جنيــن، تألقن بمشــاريع علميــة، وقال إن طريــق النجاح تبدأ 
بالطمــوح منذ الصغــر لتحديد الهدف وبناء فلســطين بقيادة 
الرئيس محمود عباس. وأكد نائب أمين السر عطا أبو رميلة، أن 
هذه النشاطات والتدريبات تأتي امتدادا للمشروع الوطني، تحت 
كنف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، 
وتأكيدا على العمل الدؤوب والتمسك بالثوابت الوطنية وحقوق 

الشعب الفلسطيني على أرضه وأرض األجداد.
وأشار مدير العالقات العامة الرائد فايز الشيخ ابراهيم، إلى أن 
قيادة المنطقة تنفذ معسكرات تدريبية على مدار العام، وتقدم 

كل ما يلزم للطلبة خالل هذه التدريبات.

«القدس المفتوحة» تشارك في ملتقى 
تبادل تدريب طالب الجامعات العربية

القاهرة- الحياة الجديدة- شــاركت جامعة القدس المفتوحة، 
في فعاليات الملتقى الرابع والعشــرين لتبادل عروض تدريب 
طــالب الجامعات العربية، الذي عقد في مدينة شــرم الشــيخ 
باســتضافة من جامعة الزقازيق في جمهورية مصر العربية، 
بحضور أكثر من أربعين جامعة تمثل تسعة أقطار عربية هي 
األردن، ومصر، وفلسطين، والعراق، واليمن، وسلطنة عمان، 

والجزائر، ولبنان، واإلمارات العربية المتحدة.
وحصلت الجامعة من خالل هذا الملتقى على عشــرات فرص 
التدريب في الجامعات العربية ومؤسســات القطاع الخاص في 
الدول العربية للطلبة في برامج العلوم اإلدارية واالقتصادية، 
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والزراعة، والتربية الخاصة، 
واإلعالم، واللغة اإلنجليزية، التي سيتم من خاللها إيفاد طلبة 

لالستفادة من فرص التدريب خالل فترة العطلة الصيفية.
ومثــل الجامعة في المؤتمر مســاعد رئيس الجامعة لشــؤون 
الطلبة وممثلهــا في المجلس العربي لتدريب طالب الجامعات 

العربية، وعضو اللجنة التنفيذية للمجلس محمد شاهين.
وعرض شــاهين البيــان الختامــي للملتقى، والذي أوصــى بزيادة 
وتوســيع فرص التدريب المنفذة في ميدان ســوق العمل، والعمل 
علــى توفير دعم للبرامج التي ينفذهــا المجلس خاصة في مجال 
التدريــب والمتدربين من خالل مكونات قطاعات ســوق العمل في 
البلد المستضيف، وعقد ورش عمل ودورات مخططة لتطوير مهارات 
وامكانــات ممثلي الجامعات في مجال إنشــاء وحــدات للتدريب في 
جامعاتهم، واالنفتاح على الجامعات األوروبية واألمريكية في مجال 
تبادل الخبرات ضمن إطار عمل المجلس، ووضع خطة وآلية محددة 

لتفعيل مشاركة الجامعات العربية في أنشطة المجلس العربي.


