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فقد هوية
أعلن أنا وليد نعيم حسين فلنه عن فقد بطاقة الهوية الشخصية التي تحمل الرقم 910762574 الرجاء 

ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
أعلــن أنــا فراس نائل وليد عنبتاوي عن فقد بطاقة الهوية الشــخصية التي تحمل الرقم 407254093 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 
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دائرة تسجيل أراضي نابلس 
رقم الملف: 1053/ج/2017 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 
رقم الملف: 1044/ج/2017 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 
رقم الملف: 1046/ج/2017 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 
رقم الملف: 1052/ج/2017 

الرقم: 20/ق/2017 

الرقم: 17/ق/2017 

لدى كاتب عدل نابلس المحترم 
اخطار عدلي رقم: 1621/2017/256 

من المخطر: محمد زياد محمد غزالي / نابلس / بيتا 
وكيلته المحامية: دينا ياسين / جوال رقم (0597836859) 

الى المخطر اليه: عبد الرحمن يوسف احمد قواريق / نابلس / عورتا / قرب مدرسة البنات 
الئحة االخطار العدلي 

1 -  الى المخطر اليه عبد الرحمن المذكور اود اعالمك انه ترصد بذمتك مبلغ 1700 شــيكل لصالح 
موكلي (المخطر) وذلك بموجب الشيك المسحوب من حسابك تفاصيله على النحو التالي: 

 
تاريخ االستحقاق  قيمة الشيك    رقم الشيك   

 2016/8/15 1700 شيكل       30000071

وعند عرض هذا الشيك على البنك المذكور اعيدا بسبب عدم وجود رصيد كافي 
2 - ان عمل المخطر اليه هذا مخالف لالصول والقانون وينطبق عليه احكام اعطاء شيك بدون رصيد. 
3 - وعليه فان المخطر يطلب من المخطر اليه المذكور ضرورة تسديد قيمة هذا الشيك والبالغ قيمته 
االجمالية (1700) شــيكل خالل مدة عشــرة ايام من تاريخ تبلغه هذا االخطار وبالعكس فان المخطر 
سيكون مضطرا التخاذ كافة االجراءات القانونية الالزمة بحق المخطر اليه بهذا الخصوص وتضمينك 

الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والمخطر يرجو ان ال تحوجه الى ذلك. 
الى المخطر اليه عبد الرحمن يوســف احمد قواريق / نابلس / عورتا / قرب مدرســة البنات ومجهول 
محل االقامة حاليا حيث تعذر تبليغك بالطرق العادية فانني ابلغك نســخة عن هذا االخطار العدلي 
من قبل المخطر محمد زياد محمد غزالي / نابلس / بيتا / بواســطة وكيلته المحامية: دينا ياســين / 

نابلس حسب نص المادة 20 بناء على قرار رئيس محكمة بداية نابلس. 
الكاتب العدل بنابلس 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد / خالد حاتم سليمان حواري بصفته وكيال 
دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 1633/2017/2754 بتاريخ 2017/2/22 عدل نابلس والمعطوفة 
على الخاصة رقم 1630/2017/2115 بتاريخ 2017/2/9 عدل نابلس بمعاملة بيع على القطعة 25 

من الحوض رقم 1 من اراضي سبسطية. 
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): وجيهة محمد هودلي 

الوكيل: خالد حاتم سليمان حواري 
دائرة تسجيل أراضي نابلس 

 اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد / جيداء يوسف محمد محبيش بصفته 
وكيــال دوريا بموجب الــوكاالت الدورية رقم 6014 بتاريخ 2017/1/4 القنصلية العامة لفلســطين / 
دبي والدورية سجل 1690/صفحة 2017/34 بتاريخ 2017/1/17 سفارة فلسطين / عمان والدورية 
رقم 1116/02052 الصادرة عن بعثة فلسطين / برلين بمعاملة بيع على القطعة 115 من الحوض 

رقم 11 من اراضي سبسطية. 
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): فتحية عبد العزيز محمود محيسن و(محمد ونجاح ونجاة وتغريد واخالص وعفاف 

وامل ووفاء وشفاء) ابناء طالب محمد العالوي 
الوكيل: جيداء يوسف محمد محبيش 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 
 اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 

يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد / محمد هشام عبد العزيز كايد وذلك 
بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 2016/6250 القنصلية العامة لدولة فلسطين - دبي 

بتاريخ 2017/2/26 بمعاملة بيع على القطعة رقم 52 من الحوض 22 من اراضي برقا. 
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): فارس فهيم عبد اهللا الزواتي 

الوكيل: محمد هشام عبد العزيز كايد 
دائرة تسجيل أراضي نابلس 

 اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد / حسني زياد حسني دراغمة بصفته 
كيــال دوريا بموجب الوكالتين الدوريتين رقــم 2017/5400 بتاريخ 2017/3/14 عدل رام اهللا ورقم 
1634/2017/2998 بتاريــخ 2017/2/26 عدل نابلس بمعاملة بيع على القطعة 3 من الحوض رقم 

1 من 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): (عفو وحنان) ابناء هزاع حامد سودي 

الوكيل: حسني زياد حسني دراغمة 
دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن لتسجيل أموال غير منقولة  تسجيال جديدا صادر 
عن دائرة تسجيل أراضي رام اهللا  بشأن معاملة التسجيل 

الجديدة رقم 20/ق/2017 
يعلن الطالع العموم انه تقدم طلب الى دائرة تســجيل أراضي رام اهللا لتســجيل المال غير المنقول 
المبينة أوصافه وحدوده ومساحته بالجدول ادناه تسجيال جديدا وعلى كل من يدعي بحق التصرف او 
المنفعة او الملكية او التعدي على حقوقه ان يتقدم باعتراضه الخطي الى دائرة تسجيل أراضي رام 

اهللا خالل مدة خمس عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن في الصحف اليومية المحلية. 
الجدول 

1 - اسم وعنوان طالب التسجيل: عمر محمد عبد الحافظ العبد 
2 - اسم المدينة او القرية: كوبر 

3 - أ- اسم موقع األرض: ابو قدرة ب- نوع االرض: ميري 
4 - رقم الحوض: 1 

5 - المساحة بموجب المخطط: 699م2 / 6د 
6 - الحصص المطلوب تسجيلها: كامال 

7 - الحدود بموجب المخطط: 
شماال: بهجت حسني عامرية 

جنوبا: سامر كايد بدوان + طريق ترابي + وادي 
شرقا: عقل محمود احمد طقر + عطا محمد نمر ريان 

غربا: نزيه علي حسين عامرية + عزت محمد حسين بدوان + طريق + وادي 
8 - كيفية االيلولة لطالب التسجيل بطريق الشراء بموجب اتفاقية بيع بتاريخ 1989/9/5. 

مأمور تسجيل أراضي رام اهللا والبيرة 

 اعالن لتسجيل اموال غير منقولة  تسجيال جديدا صادر 
عن دائرة تسجيل أراضي رام اهللا  بشأن معاملة التسجيل 

الجديدة رقم 17/ق/2017 
يعلن الطالع العموم انه تقدم طلب الى دائرة تســجيل أراضي رام اهللا لتســجيل المال غير المنقول 
المبينة أوصافه وحدوده ومساحته بالجدول ادناه تسجيال جديدا وعلى كل من يدعي بحق التصرف او 
المنفعة او الملكية او التعدي على حقوقه ان يتقدم باعتراضه الخطي الى دائرة تسجيل أراضي رام 

اهللا خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن في الصحف اليومية المحلية. 
الجدول 

1 - اسم وعنوان طالب التسجيل: جبران عبد الرحمن جبران عجاج 
2 - اسم المدينة او القرية: بيت اكسا 

3 - نوع األرض: ميري 
4 - رقم الحوض: 5 رقم القطعة: 126 بموجب قيود المالية 

5 - المساحة بموجب قيود المالية: 5م2 
6 - المساحة بموجب المخطط: 781م2 / 2د 

7 - الحصص المطلوب تسجيلها: كامال 
8 - الحدود بموجب المخطط: 
شماال: يوسف سليمان موسى 

جنوبا: احمد حمدان احمد عادي (عنه / حسين حسان حسين صبابة + محمد عبد المحسن عطية 
شرقا: طريق زراعي 

غربا: احمد مصطفى خروفة حمايل / عنه / ايمن محمود احمد 
9 - كيفية االيلولة لطالب التســجيل بطريق الشــراء بموجب اتفاقية البيع المؤرخة في 2015/6/28 

ومصدقة من قبل المجلس القروي تاريخ 2015/8/10 
مأمور تسجيل أراضي رام اهللا والبيرة 
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محكمة بداية نابلس 
دائرة التنفيذ - الرقم: 2017/1223 

محكمة بداية نابلس 
دائرة التنفيذ - الرقم: 2017/768 

محكمة صلح نابلس 
الرقم: 2016/1793 

ورقة اخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس 
بالدعوى التنفيذية رقم 2017/1223 

الى المحكوم عليه: -1 محمود كايد احمد شولي -2 محمد كايد احمد شولي -3 احمد كايد احمد شولي 
/ نابلس عصيرة الشمالية ومجهول محل االقامة حاليا. 

يجب عليك أن تؤدي في ظرف أسبوعين اعتبارا من تاريخ تبلغك ورقة االخبار التنفيذي هذه في هذا 
العدد بالقرار المنفذ الصادر في القضية التنفيذية رقم 2017/1223 دائرة تنفيذ نابلس وموضوعها 
تنفيــذ وكالــة دورية والغاء معاملة نقل بــاالرث بموجب قرار محكمة بدايــة نابلس رقم 2012/101 
الصــادر بتاريــخ 2012/11/27 لصالح المحكوم له محمود مصطفى محمد شــولي واذا انقضت هذه 

المدة فستضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم حسب األصول والقانون بحقك. 
مأمور التنفيذ 

ورقة اخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس 
بالدعوى التنفيذية رقم 2017/768 

الى المحكوم عليهم: ايمن جميل نمر ابو عيشة نابلس بيت وزن ومجهول محل االقامة حاليا. 
يجب عليك ان تؤدي في ظرف أسبوعين اعتبارا من تاريخ تبلغكم ورقة االخبار التنفيذي هذه في هذا 
العدد بالقرار المنفذ الصادر في القضية التنفيذية رقم 2017/768 دائرة التنفيذ نابلس وموضوعها 
تنفيــذ مضمــون وكالــة دورية بموجب قــرار محكمة بداية نابلــس رقم 2010/227 الصــادر بتاريخ 
2013/1/20 لصالــح المحكــوم لــه: 1 - مأمون جميل نمر ابو عيشــة 2 - اميرة جميل نمر ابو عيشــة 
3 - زياد جميل نمر ابو عيشــة واذا انقضت هذه المدة فســتضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم حســب 

األصول والقانون بحقك. 
مأمور التنفيذ 

مذكرة دعوى  صادرة عن محكمة صلح نابلس بالقضية 
الحقوقية رقم (2016/1793) 

الى المدعى عليه (عمر محمد عمر عرفات) ومجهول محل االقامة حاليا يقتضي حضورك الى محكمة 
صلح نابلس يوم 2017/4/23 الساعة التاسعة صباحا للنظر بالدعوى الحقوقية المرقومة اعاله والتي 
اقامها عليك (ابراهيم يعقوب كوع) بواسطة وكيله المحامي عنان خضر وموضوعها المطالبة وتخلية 
مأجــور ويمكنكم الحضور الى قلم المحكمــة واالطالع على تفاصيل الدعوى. وعمال بالمادة (62) من 
قانــون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لســنة 2001 فانه يقتضي عليكما تقديم الئحة 
جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغكما بالنشر واذا لم تحضرا أو ترسال وكيال عنكما تجري 

محاكمتكما حضوريا. 
رئيس قلم محكمة صلح نابلس 

المحكمة الشرعية في القدس 
ملف رقم: 2017/1621 

اعالن حصر ارث 
وردنا طلب يشعر بوفاة المرحوم محمد فخري عارف زعترة بتاريخ 2017/2/12 وانحصار ارثه الشرعي 
في زوجته ميسون احمد زعترة وفي اوالده المتولدين له منها وهم كل من: ممدوح ومدحت وميساء 

ومنار فقط ال غير وانه ال وارث وال مستحق لتركة المرحوم محمد المذكورة سوي من ذكر أعاله. 
فعلى كل من له اعتراض على هذا الطلب أن يتقدم به الى هذه المحكمة خالل (15) يوما من تاريخ 

نشر هذا االعالن. 
قاضي محكمة القدس الشرعية 
رأفت عبد الستار عويضة 

3/18 د

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

محكمة بداية رام اهللا 3/18 د
كاتب عدل رام اهللا 

اعالن تبليغ بالنشر 
المخطر اليه: فاتن محمد خليل قراوي 

العنوان: رام اهللا - دوار الساعة - عمارة الرموني - المكتب القانوني واالستشاري الطابق 2 
تنفيذا لقرار سعادة رئيس محكمة بداية رام اهللا الصادر بتاريخ 2017/3/9 القاضي بتبليغكم نسخة 
عن االخطار العدلي رقم 2017/4221 عدل رام اهللا وذلك بواسطة النشر في احدى الصحف المحلية 

الصادرة في الوطن وهذا نصه: 
اخطار عدلي 

المخطر: عبد الفتاح حســين الور / حامل جواز ســفر امريكي رقم (120650780) عنوانه - رام اهللا / 
دير دبوان - وسط البلد. 

وكيلها المحاميان: اياد نجاح الدبواني و/او بهاء ابو الظاهر رام اهللا 
المخطر اليه: فاتن محمد خليل قراوي / حاملة هوية رقم (066726936) عنوانها للتبلغ رام اهللا / دوار 

الساعة - عمارة الرموني / المكتب القانوني واالستشاري ط 3. 
موضوع االخطار: التوقيع على صفقة عقارية في دائرة تسجيل أراضي رام اهللا بصفتها وكيال دوريا 
فــي الوكالة الدورية الغير قابلة للعــزل تحت الرقم (2007/10978) بتاريخ 2007/9/11 الصادرة عن 

كاتب عدل رام اهللا. 
تفاصيل واسباب االخطار 

1 - المخطر هو المستفيد من الوكالة الدورية الغير قابلة للعزل الصادرة عن كاتب عدل رام اهللا تحت 
الرقم (2007/10978) بتاريخ 2007/9/11 الصادرة عن كاتب عدل رام اهللا. 

2 - وحيث ان المخطر يرغب بتنفيذ الوكالة الدورية اعاله وتســجيل الحصص التي اشــتراها بموجب 
تلــك الوكالــة والخاصة بقطعة االرض رقم (24) من الحوض رقم (12) ابو ســفيح من اراضي رمون 

قضاء رام اهللا. 
3 - وحيث انك وكيله دوريا في تلك الوكالة وقد رفضت عدة مرات للحضور لمأمور تسجيل أراضي رام 

اهللا لغايات التوقيع على الصفقة العقارية لتنفيذ هذه الوكالة. 
الطلب: 

ان المخطر يخطرك بضرورة الحضور لدائرة تسجيل أراضي رام اهللا يوم 2017/3/27 الساعة الحادية 
عشر صباحا لغايات التوقيع على الصفقة العقارية ومضمونها تنفيذ الوكالة الدورية موضوع االخطار. 
وبعكــس ذلك وعدم حضــورك تعتبر ممتنعة عن التوقيع بصفتك وكيله دوريا االمر الذي ســيضطر 
المخطر الى اللجوء للقضاء التخاذ االجراءات القانونية الالزمة بحقك مع تضمينك الرسوم والمصاريف 

واتعاب المحاماة. 
تحريرا 2017/2/26 

كاتب عدل رام اهللا 
رموز جمهور 

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

محكمة استئناف رام اهللا 3/18 د

مذكرة دعوى مستأنف عليه بالنشر  صادرة عن محكمة 
استئناف رام اهللا في الدعوى رقم 2016/1280 استئناف حقوق 

الى المستأنف عليهم: 1 - مشهور حسين عبد الرحمن حسن / سلفيت 
يقتضــي حضوركــم الى محكمة اســتئناف رام اهللا يوم الخميــس 2017/4/20الســاعة 9:00 للنظر 
في دعوى اســتئناف حقوق رقم 2016/1280 والتي اقامها عليكم المســتأنف/ين ننصر حســين عبد 
الرحمن الحســن / ســلفيت، عائشــة عبد الجواد ابراهيم اللحام / ســلفيت، اديبة عبد الجواد ابراهيم 
اللحام / ســلفيت، نادية عبد الجواد ابراهيم اللحام / ســلفيت بواسطة المحامي/ين احمد محمد احمد 
قنديــل / رام اهللا وموضوع االســتئناف الطعن بالقرار الصادر عن محكمــة بداية نابلس في الدعوى 

رقم 2013/332 والقاضي بقرار 
تقرر المحكمة ادخال المدعى عليهم االول والثاني بالمحاكمة وبذات الوقت وبالرجوع الى ملف الدعوى 
تجد المحكمة ان قطعة االرض موضوع الدعوى هي من اراضي قرية كفر الديك وحيث ان قرية الديك 
تــم اعالن التســوية فيها وحيث ان موضوع هذه الدعوى هو نزاع حــول ملكية هذه القطعة فان هذه 
الدعوى تغدو من اختصاص محكمة التسوية وعليه فان المحكمة تقرر احالة هذه الدعوى الى محكمة 

التسوية وافهم في 2016/11/30. 
ويجوز لكم تقديم الئحة جوابية خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ تبليغكم بالنشر باحدى الصحف 

المحلية عمال بالمادة (212) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001. 
واذا لم تحضروا أو ترسلوا وكيال عنكم سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون. 

رئيس قلم محكمة استئناف رام اهللا 

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

محكمة بداية رام اهللا 3/18 د
دائرة التنفيذ - الرقم: 2015/7126 

اعالن تبليغ بالنشر عن دائرة تنفيذ رام اهللا 
في الملف التنفيذي رقم (2015/7126) 

الى المحكوم عليه: عبد اهللا احمد محمد الحوراني رئيس هيئة صندوق الزواج الفلســطيني ســابقا - 
البيرة - المنطقة الصناعية - مجهول محل االقامة حاليا. 

نعلمك أن المحكوم لها: محمد سامي محمد ابو ناعمة - رام اهللا 
قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت لتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام اهللا في الدعوى رقم 
(2015/7126) القاضي قبول االستئناف موضوعا وفسخ الحكم االستئنافي واعادة الملف الى محكمة 
الدرجة االولى وتضمين المســتأنف ضده الرســوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة. 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 

3/18 د
   دولــة فلسطيــن

 ديوان قاضي القضاة 

المحاكم الشرعية 
محكمة بيرزيت الشرعية 

اعالن تبليغ حضور صادر عن محكمة بيرزيت الشرعية 
في الدعوى أساس 2017/44 

الى المدعى عليه: عمار شــوكت تايه / من بيت حنينا وســكان امريكا ومجهول محل االقامة فيها وآخر 
محل اقامة له في بيت والده في بيت حنينا بجانب حلويات زلطيمو. 

يقتضي حضورك الى محكمة بيرزيت الشــرعية وذلك يوم الثالثاء الواقع في 2017/4/18م الســاعة 
التاسعة صباحا، للنظر في الدعوى أساس 2017/44، وموضوعها «تفريق للنزاع والشقاق»، المقامة 
عليك من قبل المدعية (ميساء مصطفى موسى تايه من عابود)، فإذا لم تحضر في الوقت المعين أو 
تعتذر او ترســل وكيال عنك ترى الدعوى بحقك غيابيا، وعليه فقد جرى تبليغك ذلك حســب األصول، 

تحريرا في 1438/6/17هـ وفق 2017/3/16م. 
قاضي محكمة بيرزيت الشرعية 
محمد قاسم 

فقد هوية
أعلن أنا بســام محمد رشــيد الفاخوري عن فقدان هويتي الشــخصية التي تحمل الرقم 902754241. 

الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

يحيى رباحعالمات على الطريق

 ارتباك إسرائيلي باتجاه العنف
 يومــا بعد يوم، يثبــت ان محاوالت نتنياهو للبقاء على 
رأس الحكومة االســرائيلية هــي محاوالت مكلفة جدا، 
وقــد تدفــع باتجاه حلقــات جديدة من العنــف في هذه 
المنطقــة المبتــالة باضــراب كبير، وتصريحــات وزير 
الجيش االســرائيلي افيغدور ليبرمان بوضع الصندوق 
القومي الفلســطيني على قائمــة اإلرهاب والزعم بان 
الصنــدوق القومي متورط في نشــاطات إرهابية هي 
بالطبــع تصريحات كاذبة تماما، ألن الصندوق القومي 
الذي أنشــئ منــذ العام 1964، وهو يقوم بالنشــاطات 
الماليــة لمنظمــة التحريــر الممثل الشــرعي والوحيد 
للشــعب الفلســطيني، هو مؤسســة معروفة للجميع، 
وليــس بعيــدا عن الرقابــة المالية في العالــم، كما ان 
النشــاط المالي للمنظمة عموما يحظى بقدر كبير من 
اإلشــادة من اطراف دولية مثل األمــم المتحدة والبنك 
الدولي، ومجموعات المانحين، وبالتالي فإن هذا االتهام 
من إسرائيل كاذب بالمطلق، ويدل على حجم االرتباك 
االسرائيلي السياسي نتيجة النشاط المهم الذي تقوم 
به إدارة الرئيس األميركي ترامب الحياء جهود الســالم 
في المنطقــة وجاهزية القيادة الفلســطينية للتعامل 
بإيجابية مع هذه الجهــود التي اعلن عنها ترامب خالل 
اتصــال مــع الرئيس أبو مــازن ودعوته لــه باللقاء في 
البيت األبيض، وكأن إســرائيل صدمــت من جراء هذه 
المكالمــة ودعــوة اللقاء والنشــاط األميركي الملحوظ 
باتجاه فلسطين، فسارعت حكومة نتنياهو الى تصعيد 
نشــاطها الســلبي، فجاء تصريح ليبرمان رجاء التهديد 
االســرائيلي بالعدوان على قطاع غــزة، وقصف مواقع 
ســورية في تدمــر، باإلضافة الى اســتمرار االنتهاكات 
اليومية بحق شــعبنا في الضفة والقدس الشرقية، بل 
ان تشجيع حماس على التشبث باالنقسام وحديثها عن 
مجلس إلدارة قطاع غزة، ومأسســة االنقســام هو في 

السياق نفسه.
العالم اصبح اكثر انتباها للممارســات االسرائيلية التي 
تشير بوضوح الى ان حكومة نتنياهو تعيش على فكرة 
واحــدة، وهي فكرة فرض االمر الواقع من جانب واحد، 
وعندما يثبت ان هذا االمر الواقع االسرائيلي، غير شرعي 
ويتعــارض مــع مصالح العالــم نرى هــذا االرتباك في 
المشهد االسرائيلي الذي يتجه دائما الى العنف، وخلط 
األوراق بال منطق، وكأن نتنياهو يقول انا او الطوفان، 
ويتضح ان فرض نظرية الزعيم األوحد في إسرائيل ال 
تقل خطورة في اســتمرارها على الشــرق األوسط بما 

فيه إسرائيل نفسها.

 وفد من جمعية تأهيل أطفال التوحد يلتقي وزير الصحة
طولكرم– الحياة الجديدة– 
التقى وفد  مراد ياســين- 
من جمعيــة تأهيل اطفال 
التوحــد وصعوبــات التعلم 
 ، م لكــر طو  – يــة  لخير ا
د.جــواد  الصحــة  وزيــر 
عواد، بمكتبــه، حيث أطلع 
الوفد الوزيــر على خدمات 
الجمعية وبرامجها ودورها 
في رعايــة وتأهيل اطفال 
التوحــد واألطفال من ذوي 
االحتياجات الخاصة والفئات 
والشــرائح التي تستهدفها 
الجمعية من خالل مســيرة 

عملها اإلنسانية الخيرية.
وقدم رئيس مجلس االدارة 
احســان حطاب شــرحا عن 
الجمعية وأهدافها  رســالة 
التــي تقدمهــا  والخدمــات 
للمواطنين، وأهمية دورها 
الفلســطيني  المجتمع  في 
ومحافظــة طولكــرم على 
وجه الخصوص، والمعيقات 

التــي تواجههــا فــي مجال 
تقديم خدمات التأهيل.

واكــد حطــاب ان الجمعيــة 
تسعى الى توسيع نشاطها 

لتشمل محافظة قلقيلية.
بــدوره، أكــد الوزيــر عواد 
أهمية هــذا القطاع وعمل 
الجمعيــة فيــه والخدمــات 

التــي تقدمهــا للمواطنين 
يتعلــق  فيمــا  وخصوصــاً 
التأهيل  بتقديــم خدمــات 
لــذوي االحتياجات الخاصة، 
وســعيها الدائم للمحافظة 
على اســتدامتها وتطورها 

على كافة االصعدة.
يذكــر ان الوفــد ضــم كال 

من رئيس مجلــس االدارة 
احســان حطــاب ومديــرة 
ملحــم  حنيــن  لجمعيــة  ا
االدارة  مجلــس  واعضــاء 
مصعــب ابو صــالح وداوود 
ر  مستشــا و حلي  لســا ا
الجمعيــة المالــي واإلداري 

صالح الجالد.

جانب من اللقاء

 وزير الثقافة يكرم نظيريه التونسي والمصري
رام اهللا- وفــا- كــرم وزيــر الثقافــة إيهاب بسيســو، نظيريه 
التونسي محمد زين العابدين والمصري حلمي النمنم، تقديرا 

لجهودهما في خدمة الثقافة العربية والفلسطينية.
وسلم ســكرتير سفارة فلســطين لدى تونس محمود حسين 
عباس، الوزيرين التونسي والمصري، درعي التكريم، نيابة عن 
الوزير بسيسو، خالل الحفل الختامي ألعمال مدينة صفاقس 

عاصمة الثقافة العربية.
وأكد الوزيران خالل كلمتيهما في االحتفال، أن األعمال الثقافية 
العربيــة اإلبداعيــة، ال بــد أن ترفد الثقافة الفلســطينية بكل 
قنوات الدعم لتكون ممرات على طريق دعم ومساندة الشعب 

الفلسطيني في ظل ما يتعرض له من انتهاكات إسرائيلية.
وحيا الوزيران صمود أبناء شعب فلسطين في وجه ما يتعرضون 
له من ممارسات احتاللية تستهدف األرض والحضارة والثقافة 

والتراث الفلسطيني.

 بابون تبحث مع ممثل قبرص لدى فلسطين 
توقيع اتفاقية توأمة بين بيت لحم وبافوس

بيت لحم- الحياة الجديدة- التقت رئيسة بلدية بيت لحم فيرا 
بابون أمس، بممثل قبرص لدى فلسطين سافاس فالدميرو، 

وذلك في دار البلدية.
وهدفــت الزيــارة الى ترتيب اســتقبال رئيــس بلدية بافوس 
القبرصيــة فيدونــاس فيدوناس، الذي ســيلتقي بابون نهاية 
الشهر الجاري لمناقشة توقيع اتفاقية توأمة بين المدينتين، لما 
تجمعهما من نقاط مشتركة تاريخية وثقافية، حيث إن بافوس 
كانت في العام الجاري هي عاصمة الثقافة األوروبية وبيت لحم 

في العام 2020 ستعلن عاصمة للثقافة العربية.
كما تشــترك بافــوس مع بيت لحم كونهــا مدرجة على قائمة 
التــراث العالمي لليونســكو، وتعتبر أصغــر مدينة في قبرص 
وعدد ســكانها متقارب جدا مع سكان مدينة بيت لحم، وتتميز 
بمحمياتهــا الطبيعية، ومأهولة بالســكان منذ العصر الحجري 
الحديث، وتمتاز بقيمتها المعمارية والتاريخية وبها العديد من 

القصور والمسارح وتشتهر أيضا بالفسيفساء.
واشــارت بابــون الى أهميــة توقيع هــذه التوأمــة، لما تحمل 
المدينتين من تفاصيل مشــتركة. مؤكدة أهمية زيارة رئيس 
بلدية بافوس لكنيسة المهد أيضا لالطالع على عملية الترميم 

في كنيسة المهد.

 «القدس المفتوحة» تستعد لعقد مؤتمر «التعلم الذكي» 
رام اهللا – الحياة الجديدة- قال د. ســمير النجدي نائب رئيس 
جامعة القدس المفتوحة، ورئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر 
التعلم الذكي، إن المؤتمر سيشكل إضافة نوعية للتعليم الذكي 
الذي تتصدره وتتميز به القدس المفتوحة على مستوى الوطن.

وأضــاف النجدي فــي تصريح صحفي قبيل انطــالق المؤتمر 
المزمــع عقده يوم االثنين المقبل بمدينــة البيرة وعبر نظام 
الربط التلفزيون مع غزة، إن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء 
على السياسات واالستراتيجيات الداعمة لهذا النوع من التعلم 
وتبادل الخبرات ونشر القصص اإلبداعية التي استخدمت بيئة 
التعلم الذكي والتي قد تكون خدمت شرائح مختلفة من فئات 

المجتمع مع التركيز على جودة مخرجات التعليم.
وأوضــح أ. د. النجدي أن المؤتمر يســتضيف البرفيســور جون 
تاكسلر من جامعة ولفرهامبتون في بريطانيا، وهو خبير في 
التعلم باســتخدام الجهاز النقال. والبروفيســور عبد الفضيل 
بنيانــي، الرئيس الفخري للمنظمــة العالمية للفضاء الرقمي 
المفتوح من أجل المتوســط  وهو مغربي الجنسية، إلى جانب 

عدد من المتحدثين األجانب والفلسطينيين في المؤتمر.
وأوضــح النجــدي أنــه تقدم للمؤتمــر العديد مــن الملخصات 
العلميــة، وقامت اللجنة المشــرفة باختيــار 46 ملخصا لورقة 

علمية قدمت لها من 6 دول اجنبية و4 دول عربية.
ولفتت أ. د. النجدي الى  أنه عقب المؤتمر سيجري عقد ورشتي 
عمل متخصصتين مع الباحثين القادمين لفلسطين للمشاركة 
في المؤتمر، وســتتم دعوة طلبة وأساتذة الجامعة للمشاركة 
في الورشتين إلغناء خبراتهم في هذا المجال، الورشة األولى 
ســتتحدث عــن تكنولوجيا التعليم باســتخدم الهاتــف النقال 

ويشرف عليها البروفيسور جون تاكسلر. ستعقد هذه الورشة 
بالشــراكة وبدعــم مــن الحاضنــة الفلســطينية لتكنولوجيا 
المعلومات «بكتي»، والورشــة الثانية تتعلق بمشاريع البحث 
العلمي األوروبية للدكتورة ماريا فرنكلي القادمة من اليونان 

وتعمل حاليا في بريطانيا.

 جامعة بيرزيت و»التربية والتعليم» تطلقان 
مشروعا لتطوير التعليم للمرحلة األساسية

رام اهللا- الحياة الجديدة- أطلق مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت 
بالشــراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي واليونيســف مشــروع تطوير 
البنــك الوطني للبنــات التعلم للمرحلة األساســية من خالل ورشــة حول 
دمــج المهارات الحياتية مــن خالل تطوير لبنات التعلــم. في إطار الجهود 
لتحســين جودة التعلم لطلبة المرحلة األساســية. وأكدت مديرة االشراف 
والتأهيــل التربوي في وزارة التربية والتعليم العالي د. شــهناز الفار على 
اهتمام الوزارة بالمشــروع وترشيح نخبة من طاقم الوزارة للمشاركة في 
تطويــر لبنات التعلم التي من شــأنها تطوير العمليــة التعليمية التعلمية 
ودمج المهارات الحياتية ضمن دروس إثرائية لمنهاج المرحلة األساســية. 
وأشارت المدير العام لبرنامج التعليم في مكتب اليونيسف «مايدا باسيك» 
الى أهمية هذا المشروع على المستوى الوطني واإلقليمي، حيث إن منحى 
ن فلسطين وللمرة األولى من  لبنات التعلم الذي طورته جامعة بيرزيت يمكّ
تصدير نماذج تعليمية لدول المنطقة. وعبر مدير وحدة االبداع في التعلم 
ز  في جامعة بيرزيت د. أســامة الميمي عن أهمية تطوير لبنات تعلم تركّ
على المهارات الحياتية وتساعد الطلبة على انتاج المعرفة وعدم االكتفاء 
بفهمها واستهالكها وأشار الى ان هذا المشروع يأتي مكمال لجهود الجامعة 
فــي تطوير البنك الوطني للبنات التعلــم لجميع المراحل والمواضيع التي 

بدأت الجامعة العمل عليها قبل عدة سنوات. 


