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  اعل��ن ان��ا عثمان محمد مس��لم النواجع��ة عن فقد بطاقتي الش��خصية التي 
تحمل الرقم 855072476 الرجاء ممن يجدها تس��ليمها ألقرب مركز ش��رطة 

وله الشكر سلفا.

  اعلن انا نصر محمد احمد نواجعة  عن فقد بطاقتي الشخصية التي تحمل الرقم 
911500577 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

  اعلن انا جاس��ر س��ليمان اس��مير النجادة  عن فقد بطاقتي الش��خصية التي 
تحمل الرقم 978346096 الرجاء ممن يجدها تس��ليمها ألقرب مركز ش��رطة 

وله الشكر سلفا.

  اعل��ن انا مأمون عيس��ى بدوي س��ياعرة ع��ن فقد بطاقتي الش��خصية التي 
تحمل الرقم 858790082 الرجاء ممن يجدها تس��ليمها ألقرب مركز ش��رطة 

وله الشكر سلفا.

  اعل��ن ان��ا محمد موس��ى حماد الحاليقة  ع��ن فقد بطاقتي الش��خصية التي 
تحمل الرقم 853762565 الرجاء ممن يجدها تس��ليمها ألقرب مركز ش��رطة 

وله الشكر سلفا.

  اعلن انا براءه اكرم حمزة ابوعالن عن فقد بطاقتي الشخصية التي تحمل الرقم 
851165852 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

  اعلن انا موس��ى علي موس��ى حس��ين عن فقد جواز سفر أردني أجهل رقمه 
الرجاء ممن يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

  اعلن انا علي محمد علي معازي عن فقد بطاقتي الشخصية التي اجهل رقمها 
الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

 إخطار تنفيذي - بالنشر في احدى الصحف المحلية  
صادر عن دائرة تنفيذ رام اهلل تاريخ التحرير 

:2022/3/7 رقم القضية: 2019/7591 سجل تنفيذ
 الى المدين / المحكوم عليه:1 - احسان محمد عبدالرحمن الميمي – رام اهلل بيتونيا

 أخبرك بأن الدائن المحكوم له 1 – احمد محمد احمد قديمات /حلحول
قد ابرز لهذه الدائرة   كمبياالت

تحمل توقيعك / بصمتك و مستحقة األداء بمبلغ  7725 شيقل اسرائيلي 
المرفق عنها صوة لإلطالع

 لذلك فانه يتوجب حض�ورك ومراجعتك بالذات او ارسال كيل عنك لدائرة التنفيذ خالل اسبوعين 
م��ن تاريخ هذا االعالم وفقًا ألحكام المادة )10( من قانون التنفيذ الفلس��طيني حس��ب االصول 
، وذا ل��م تبادر بذلك فس��وف تق��وم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حس��ب القان��ون لذا اقتضى 

اخطارك بذلك.
  مأمور التنفيذ   

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية
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اعالن صادر عن ضريبة امالك الخليل
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى مكتب ضريبة امالك الخليل.

الس��يد: غدير محمد هش��ام ش��اهين من الخليل حامل هوية رقم 904274750 وذلك بصفتها وكيال عاما 
بالبي��ع بموج��ب الوكالة العامة الصادرة عن القنصلية العامة لدولة فلس��طين في االمارات العربية المتحدة 
وتحمل رقم 2021/13807 بتاريخ 2021/3/16، الحوض رقم 34436 القطعة رقم 136 من اراضي الخليل/

قيزون، وذلك من اجل البيع.
المشتري: احمد جواد عصام جابر.

اسم الموكل: عبير محمد هشام عمر البكري.
اسم الوكيل: غدير محمد هشام عمر شاهين.

اسم المالك: غدير محمد هشام عمر شاهين وعماد وجاد اهلل وعبد اهلل وعبير وديانا ابناء جودي جودة البكري.
المساحة المباعة: حصص ارثية.

فم��ن ل��ه اعت��راض عليه التقدم باعتراض��ه الى دائرة امالك الخلي��ل مدة اقصاها 15 يوما من تاريخ نش��ر 
هذا االعالن.

مدير دائرة ضريبة امالك الخليل
خالد حميدات

اعالن صادر عن دائرة االراضي اريحا  
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي اريحا السيد عبد القادر باسل عبد القادر حجازي وذلك 
بصفت��ه وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 270/2022/1056 تاريخ 2022/5/8 الصادرة 
من كاتب عدل اريحا وذلك بمعاملة بيع على اراضي اريحا حوض رقم 33007 قطعة رقم 224 
فم��ن ل��ه اعتراض على ذل��ك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمس��ة ايام 

من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل )المالك(: برهان غازي ابراهيم وزوز 
اسم الوكيل: عبد القادر باسل عبد القادر حجازي 

دائرة االراضي اريحا  

دولـــــة فلسطيــــن

دولـــــة فلسطيــــن

دولة فلسطني
وزارة املالية والتخطيط

دولة فلسطني
سلطة األراضي

االدارة العامة لضريبة االمالك
الرقم: 2022/14

دائرة األراضي يف سلطة األراضي اريحا  
رقم امللف: 16373/ج/2022 
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إعالن  طرح عطاء
 تعلن كهرباء الخليل عن طرح العطاء التالي:

رقم العطاء:   2022/04.
 الموضوع:   عطاء توريد مفاتيح حلقية.

ثمن نسخة العطاء: )500( شيكل غير مستردة.
 فعلى المعنيين التوجه إلى مقر كهرباء الخليل - شارع الملك فيصل لشراء 
وثائ��ق العطاء ابت��داء من يوم األحد الموافق 2022/02/15  خالل س��اعات 

الدوام الرسمي.
تسلم العروض في موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم اإلثنين 
المواف��ق 2022/05/30 إلى دائ��رة اللوازم في كهرباء الخليل وال ينظر في 

أي عطاء بعد هذا الموعد.
 * كهرباء الخليل غير مقيدة بأقل األسعار ولها الحق برفض أي عطاء دون 

إبداء األسباب.
* لكهرباء الخليل الحق في تجزئة العطاء .

* عل��ى المتقدم لطلب الش��راء إرف��اق كفالة دخول للعط��اء )%5 من قيمة 
العطاء(.

* إرفاق سيرة ذاتية للشركة.
* أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

 للمزيد من االستفسار يرجى االتصال على:
هاتف رقم : 2292820-02 أو فاكس : 2292821 -02 

أ.تيسير أبو سنينة
رئـــيس بلديــــة الخلـــيل

دولة فلسطني -وزارة احلكم احمللي -اللجنة الشعبية 
خلدمات مخيم عقبة جبر 

اعالن طرح عطاء للمرة الثانية 
تعلن اللجنة الش��عبية لخدمات مخيم عقبة جبر وبالتعاون مع وزارة الحكم 
المحلي بتمويل من صندوق النقد العربي - البنك االسالمي للتنمية - برنامج 
AMF - 79 ع��ن طرح عطاء تأهيل وتعبيد طرق داخلية - مخيم عقبة جبر 

 MOLG-IDB- 2022 - 126 :رقم
وذل��ك وفقا للمخططات والمواصفات وجداول الكميات والش��روط المرفقة 
العامة والخاصة بالمش��روع فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة 

الشروط التالية: 
1 - يجب على المقاول ان يكون مس��جال لدى اتحاد المقاولين ومصفنا لدى 
لجنة التصنيف الوطنية في مجال الطرق درجة خامس��ة على االقل سارية 

المفعول. 
2 - يجب على المقاول ان يكون مسجال «رسميا» في دوائر الضريبة. 

3 - يج��ب على المقاول تقديم كفالة دخ��ول المناقصة بقيمة 2500 دوالر 
وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 120 يوم. 

4 - االس��عار غير ش��املة لضريبة القيمة المضافة وعل��ى المقاول احضار 
فاتورة ضريبية صفرية. 

5 - كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة 
من العطاء من مقر اللجنة الش��عبية لخدمات مخيم عقبة جبر مقابل مبلغ 

غير مسترد وقدره 100 دوالر. 
6 - اخر موعد لتس��ليم العطاءات الس��اعة 12:00 من يوم الثالثاء الموافق 
2022/5/24 في مقر اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عقبة جبر مع العلم انه 

لن يقبل اي عطاءات بعد هذا الموعد. 
7 - االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع الساعة 12 ظهرا يوم الخميس الموافق 

 .2022/5/19
8 - فتح المظاريف الساعة 12:00 من يوم الثالثاء الموافق 2022/5/24 في 

مقر اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عقبة جبر. 
9 - رسوم االعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء. 

10 - لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الهيئة المحلية وذلك خالل ساعات 
الدوام الرسمي. 

مخيم عقبة جبر - شارع المدارس 
اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عقبة جبر هاتف رقم 022325217. 

 pcsaj_camp@yahoo.com البريد االلكتروني

 دولة فلسطني-    وزارة احلكم احمللي- بلديــــة بروقني

إعالن وظيفة مراقب
تعل��ن بلدية بروقين عن رغبتها بتعيين مراقب أبنية للبلدية حس��ب نظام 
موظف��ي الهيئ��ات المحلية ) الفئ��ة الثالثة / الدرجة الس��ابعة ( وذلك ضمن 

الشروط التالية:
1. أن يكون حاصاًل على شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية أو هندسة 

المساحة أو الهندسة المعمارية .
2. أن ال يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 27 عام وأن ال يزيد عن 35 عام.

3. أن يكون لديه معرفة في استخدام الحاسوب و برنامج Autocad وبرامج 
مايكروسوفت.

4. أن يكون لديه رخصة قيادة سارية المفعول.
5. القدرة على إعداد التقارير واإللمام بها.

6. القدرة على االتصال و التواصل مع اآلخرين.
7. المعرفة بالقوانين واألنظمة المعمول بها في وزارة الحكم المحلي.

8. شهادة عدم محكوميه.
9. أن يكون قادر على تحمل ضغط العمل.

10. القيام بالمهام الموكلة إليه وخاصة في مجال العمل.
11. يفضل أن يكون من سكان بلدة بروقين.

12. يفضل من لديه خبرة موثقة في مجال العمل .
 تقب��ل الطلب��ات مع كافة الوثائ��ق المطلوبة )صورة ع��ن المؤهل العلمي، 
إثبات شخصية، شهادة الميالد، صورة عن إثبات الشخصية ، السيرة الذاتية

CV،الخب��رات، الدورات، ش��هادة عدم محكوميه ،صورة ش��خصية( في مقر 
البلدية اعتبارا من يوم األحد الموافق 2022/5/15م ولغاية نهاية دوام يوم 

األحد الموافق 2022/5/22م.
 رئيس بلدية بروقين

فائد صبره  
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أعلن أنا براء بشار شاهين عن فقد بطاقة الهوية الشخصية التي تحمل الرقم 
404111544 ورخصة قيادة الرجاء ممن يجدها تس��ليمها القرب مركز شرطة 

وله جزيل الشكر. 
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هوية
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دولة  فلسطني- وزارة احلكم احمللي- بلدية بني نعيم
  بني نعيم / محافظة اخلليل تلفون2229157

الدعوة الى المناقصة 
تاهيل وتوسيع شبكة كهرباء بني نعيم

الجهة المشترية: بلدية بني نعيم      
MOLG-IDB-2022 -101 :رقم المناقصة 

1. تودبلدي��ة بن��ي نعيم اس��تخدام المبلغ الذي ت��م تخصيصه لها من قبل 
صن��دوق النق��د العرب��ي ب��ادارة البنك االس��المي للتنمية لتس��ديد المبالغ 
المس��تحقة بموجب عقد مشروع تاهيل وتوس��يع شبكة كهرباء بني نعيم

.MOLG-IDB-2022 -101
2. تدع��و بلدية بني نعيم المناقصي��ن درجة ثالثة على االقل ذوي االهلية 
الىتقدي��م عطاءات بالظرف المختوم تاهيل وتوس��يع ش��بكة كهرباء بني 

نعيملعام 2022
3. ستتم المناقصة العامة من خالل طلب عطاءات تنافسية«المحليه«وفقا 
لمقتضيات قانون الشراء العام رقم 8 لعام 2014 والئحته التنفيذية، وهي 
مفتوح��ة ل��كل المناقصين درجة ثالث��ة على االقل، والمؤه��الت المطلوب 

توفرها لدى المناقص الفائز.
4. يمكن للمناقصين المؤهلين والمهتمين الحصول على معلومات إضافية 
من بلدية بني نعيموكذلك فحص وثائق المناقصة على العنوان المبين أدناه 
وذلك من الساعة  8:00 إلى الساعة 2:00 من أيام السبت الى الخميس، أو 

عبر البوابة الموحدة للشراء العام.
5. يمكن للمناقصين المهتمين الحصول على وثائق المناقصة من العنوان 

المبين أدناه، بعد دفع رسوم غير مستردة مقدارها   ]400 شيكل [.
6. موعد االجتماع التمهيدي في البلدية وزيارة الموقع يوم السبت الموافق 

2022/5/21 الساعه 10 صباحا.
7. يجب تسليم العطاءات في العنوان المبين أسفل الدعوة قبل2022/5/23 
الس��اعه12:00 ظهرا  والعط��اءات اإللكترونيةغير مقبولة، ويجب أن تكون 
صالحي��ة العط��اءات س��ارية لم��دة 90 يوما بع��د التاريخ النهائي لتس��ليم 

العطاءات. 
8. يجب أن يكون يرفق مع العطاء كفالة دخول المناقصة بمبلغ 5500 دوالر 
او م��ا يعادله بالعمالت االخرى وتكون س��ارية المفع��ول لمدة 120يومامن 

تاريخ فتح العطاء.
9.  العطاءات التي تصل بعد التاريخ والوقت المحددين س��يتم اس��تبعادها، 
وس��يتم فتح العطاءات بحضور ممثلي المناقصين الذين يرغبون في ذلك 

في العنوان المبين أدناه في2022/5/23.الساعه 12:00 ظهرا.
10. العنوان المذكور أعاله هو:

بلدية بني نعيم 
02-2229157

Bani_naim_mun@yahoo.com
 

رئيس البلدية 

خليل زيدات

اخطار 5/14 د
المخطر :رفيق صدقي رفيق صدقة هوية رقم 854278017 جنين – دوار الداخلية – عمارة العدل.

المخط��ر الي��ه : محمد بس��ام محمود احمد نصار – عنوانه للتبليغ جنين- الش��رقيه ق��رب حليمه هوية رقم 
946600830

موضوع االخطار : اصدار شيكات بدون رصيد
الئحة االخطار

حيث انك ايها المخطر اليه قد حررت ش��يك بمبلغ وقدره )1800ش��يقل( بموجب شيك مسحوب من حسابك 
على بنك فلسطين فرع قباطية ومستحق في تاريخ 2022/1/5 ورقمه 30000199.

وان هذا الشيك حرر الجل الصرف واننا عرضنا هذا الشيك المذكور على البنك المسحوب عليه الجل صرفه 
اال ان��ه اعي��د دون ص��رف لعدم وج��ود رصيد و/او لعدم كفاي��ة الرصيد و/او لكون الحس��اب مغلق لذا فانني 
اخطرك بضرورة س��داد قيمة الش��يك المذكورة اعاله خالل عشرة ايام من تاريخ النشر واال سنضطر التخاذ 
كافة االجراءات القانونية بحقك امام النيابة العامة والجهات ذات االختصاص وتضمينك الرسوم والمصاريف 

واتعاب المحاماه والفوائد القانونية وكل ما يترتب على ذلك حتى تاريخ السداد .

المخطر

رفيق صدقه

5/14 د

5/14 د

5/14 د

5/14 د

5/14 د

5/14 د

 اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي عرابة
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة رامي احمد عطا عبد العزيز  بصفته الوكيل بموجب الوكالة 
الخاص��ة رق��م س 2640 ص 2022/38 س ف عم��ان بتاري��خ 2022/4/26  وذلك لتقدي��م معاملة بيع رقم  
15219/ج/ 2022 على  قطعة االرض رقم )8( من الحوض رقم )5( من اراضي مركة فمن له أي اعتراض 
عليه التقدم باعتراضه الى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز خمس��ة ايام من تاريخ النش��ر واال س��يتم السير 

في اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: رامي احمد عطا عبد العزيز

اسم الموكل )المالك(:رياض احمد محمد عبد العزيز
عدد الحصص المباعه كامل حصص موكلي

 اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي عرابة
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة رامي احمد عطا عبد العزيز بصفته الوكيل بموجب الوكالة 
الدورية رقم )15770/2021/460( عدل جنين بتاريخ 2021/12/1 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم  15875/ج/ 
2022 على  قطعة االرض رقم )20( من الحوض رقم )7( من اراضي مركة فمن له أي اعتراض عليه التقدم 
باعتراضه الى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز خمس��ة ايام من تاريخ النش��ر واال س��يتم السير في اجراءات 

المعاملة حسب االصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: رامي احمد عطا عبد العزيز

اسم الموكل )المالك(:نصري نصري عارف ابو جلبوس

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي عرابة
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة وفاء ياس��ر مصطفى بني حس��ن بصفته الوكيل بموجب 
الوكالة الدورية رقم س ف ك 632 و  س ف الكويت  بتاريخ 2021/10/18 والدورية س 2529 ص 2021/51 
س ف عمان بتاريخ 2021/11/2 والدورية ي2514 ص 2021/41 س ف عمان 2021/10/11 وذلك لتقديم 
معامل��ة بي��ع رقم  16257/ج/ 2022 على  قطع��ة االرض رقم )64( من الحوض رقم )5( من اراضي الرامة 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه الى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز خمسة ايام من تاريخ النشر 

واال سيتم السير في اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: وفاء ياسر مصطفى بني حسن

اس��م الموكل )المالك(:محمد كايد عبد الحنان الحمايل + راما محمد كايد الحمايل + عواطف عبد الرحمن 
اسعد محمد + محمد +محمود + احمد +لينا ابناء فتحي رجا الحيدرية + عالء + بهاء ابناء مفيد خالد خليل 
+ فريال + منى بنات جودت عبد العزيز حيدرية + احمد + وائل + هيام + سناء ابناء رجا احمد الحيدرية 

+ عماد + عنان ابناء مجاهد عثمان حسين
عدد الحصص المباعه حسب الدوريات

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي قباطية
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة نور الدين نهاد فتحي برهم  بصفته الوكيل بموجب الوكالة 
الدورية رقم )8494/2019/447( عدل جنين بتاريخ 2019/8/7 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم  14995/ج/ 
2022 على  قطعة االرض رقم )165( من الحوض رقم )16( من اراضي سيريس فمن له أي اعتراض عليه 
التقدم باعتراضه الى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز خمس��ة ايام من تاريخ النش��ر واال س��يتم الس��ير في 

اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: نور الدين نهاد فتحي برهم

اسم الموكل )المالك(:سمر فرحان حامد القطيط

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي قباطية
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة نور الدين نهاد فتحي برهم بصفته الوكيل بموجب الوكالة 
الدوري��ة رق��م )480/2022/461( ع��دل جنين بتاري��خ 2022/1/10 والدوري��ة 480/2022/461 عدل جنين 
2022/1/10 والدوري��ة 481/2022/461 ع��دل جني��ن 2022/1/10 المعطوفات عل��ى العامة س 2568 ص 
2021/9 س ف عم��ان بتاري��خ 2021/12/29 وذل��ك لتقديم معاملة بيع رقم  16298/ج/ 2022 على  قطعة 
االرض رقم )9( من الحوض رقم )6(وقطعة االرض رقم )54+88( من الحوض رقم )13( وقطعة االرض رقم 
)2( من الحوض رقم )16(  من اراضي سيريس فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه الى هذه الدائرة 
خالل مدة ال تتجاوز خمسة ايام من تاريخ النشر واال سيتم السير في اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون.

اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: نور الدين نهاد فتحي برهم
اس��م الموكل )المالك(:عريفه + رفعات + نش��أت + فؤاد + نجاة + حياة + باس��مه +ايمان ابناء »محمد 

محمود« فؤاد اسعد + تمام مصطفى علي نجم 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي عرابة
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة احمد رياض س��عيد اش��قر بصفته الوكيل بموجب الوكالة 
رق��م )1663/2022/462( ع��دل جنين بتاريخ 2022/2/6 المعطوفة عل��ى الخاصة 1259/2022/462 عدل 
جني��ن 2022/1/30 وذل��ك لتقديم معاملة بيع رق��م  16369/ج/ 2022 على  قطعة االرض رقم )329( من 
الح��وض رق��م )34( من اراضي كفرراي فمن له أي اعتراض علي��ه التقدم باعتراضه الى هذه الدائرة خالل 

مدة ال تتجاوز خمسة ايام من تاريخ النشر واال سيتم السير في اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: احمد رياض سعيد اشقر

اسم الموكل )المالك(:حسن سعيد محمد الوعل
عدد الحصص المباعه حسب الدورية 
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اخطار 5/14 د
المخط��ر :طارق حس��ين خلي��ل العمري هوية رق��م 998311856 جنين وكيلته المحامية ري��م جرار – دوار 

الداخلية  عمارة الرؤيا – الطابق الثالث
المخطر اليه : احمد لميع اسماعيل جابر هوية رقم 402622344 – عنوانه للتبليغ جنين- المراح - الرئيسي 

موضوع االخطار : اصدار شيكات بدون رصيد
الئحة االخطار

حيث انك ايها المخطر اليه قد حررت ش��يك بمبلغ وقدره )1800ش��يقل( بموجب شيك مسحوب من حسابك 
على البنك العربي حي البساتين ومستحق في تاريخ 2021/11/15 ورقمه 30000535.

وان هذا الشيك حرر الجل الصرف واننا عرضنا هذا الشيك المذكور على البنك المسحوب عليه الجل صرفه 
اال ان��ه اعي��د دون ص��رف لعدم وج��ود رصيد و/او لعدم كفاي��ة الرصيد و/او لكون الحس��اب مغلق لذا فانني 
اخطرك بضرورة س��داد قيمة الش��يك المذكورة اعاله خالل عشرة ايام من تاريخ النشر واال سنضطر التخاذ 
كافة االجراءات القانونية بحقك امام النيابة العامة والجهات ذات االختصاص وتضمينك الرسوم والمصاريف 

واتعاب المحاماه والفوائد القانونية وكل ما يترتب على ذلك حتى تاريخ السداد .

وكيلة المخطر

ريم جرار

»القدس المفتوحة« تستضيف لقاء حول الخدمات 
التي تقدمها المؤسسة العالمية لمساعدة الطلبة العرب

رام اهلل- الحياة الجديدة- 
ش��ؤون  عم��ادة  عق��دت 
الطلبة وكلية الدراس��ات 
العليا والبحث العلمي في 
جامعة القدس المفتوحة، 
أمس، في مبنى مسقط 
والبي��رة  بف��رع رام اهلل 
وعبر الفيديو كونفرنس 
مع غزة لقاء حول الخدمات 
الت��ي تقدمها المؤسس��ة 
العالمية لمساعدة الطلبة 
الحص��ول  ف��ي  الع��رب 
س��ية  ا ر د من��ح  عل��ى 
العليا  وإكمال دراس��تهم 
ف��ي درجتي الماجس��تير 
كيفي��ة  و ة  ا ر كت��و لد ا و
للتخص��ص  اختياره��م 
المناس��ب الذي يتناس��ب 

مع سوق العمل. 
 واس��تعرض أ. د. إس��حاق 
القطب مدير عام المؤسسة 
العالمية لمساعدة الطلبة 
الت��ي  الخدم��ات  الع��رب 
تقدمها المؤسسة للطلبة 

س��واء على صعيد تقديم 
منح دراسية أو قروض غير 
مربوط��ة بفوائد لتمكين 
الطلبة من إكمال تعليمهم 
في الدراسات العليا، مقدمًا 
بع��ض النصائ��ح للطلبة 
عند اختي��ار تخصصاتهم 
ف��ي درجت��ي الماجس��تير 

والدكتوراة. 
ولف��ت أ. د. القط��ب إل��ى 
التكنولوجي��ة  الثورتي��ن 
والمعلوماتي��ة اللتين يمر 
بهم��ا العال��م حالي��ًا وم��ا 
تركتهم��ا م��ن آث��ار على 
صعيد الوظائف العصرية 
ذل��ك م��ن  بم��ا يتطلب��ه 
تخصص��ات حديث��ة تلبي 

احتياجات السوق. 
ون��وه إل��ى القط��ب إل��ى 
المميزات الت��ي تتميز بها 
جامع��ة القدس المفتوحة 
العلمي��ة  الصع��د  عل��ى 
واإلنس��انية،  والتربوي��ة 
داعيًا الطلبة إلى أن يتركوا 

أثرًا في مجتمعاتهم وعدم 
االكتف��اء بالحص��ول على 

الشهادات العلمية. 
وأكد القطب أن المؤسسة 
العالمية لمساعدة الطلبة 
العرب أنفقت منذ تأسيسها 
قب��ل نح��و )46( عام��ًا بما 
قيمت��ه )32( مليون دوالر 
على المنح والقروض على 
مس��توى الوط��ن العربي 
بينما بلغ عدد المستفيدين 
نح��و 950 طالب��ًا، نس��بة 
الفلسطينيين منهم قرابة 

85 بالمئة. 
رس��الة  أن  إل��ى  وأش��ار 
المؤسس��ة تتمح��ور حول 
ف��ي  العلم��اء  مس��اعدة 
ت  لتخصص��ا ا مختل��ف 
إلكمال تعليمهم وتعميم 
الفائ��دة على المجتمعيات 
العربية المختلفة، الفتًا إلى 
أن المؤسس��ة غير ربحية 
وه��ي تعتمد عل��ى ثالثة 
إي��رادات رئيس��ية لتوفير 

الدخ��ول  نفقاته��ا، األول 
في بعض االس��تثمارات، 
والثاني التبرعات، والثالث 
أقساط القروض المسددة 
لتمكي��ن طلبة آخرين من 
االس��تفادة م��ن الخدمات 

المقدمة. 
وتطرق القطب إلى شروط 
الحص��ول عل��ى الق��رض 
أو المنح��ة منه��ا طبيع��ة 
التخصص وم��دى الحاجة 
المجتمعي��ة ل��ه، وكذل��ك 
أن تك��ون ش��هادة الطالب 
صادرة من جامعة معترف 
بها، باإلضافة إلى أن يكون 
معدل��ه جيد ج��دًا فأعلى، 
وأن يك��ون الطال��ب/ة في 
مس��توى الس��نة الثالثة أو 
الرابعة )بكالوريوس( وفي 
الثاني��ة  مس��توى الس��نة 

)ماجستير، دكتوراة(. 
يش��ار إلى أن المؤسس��ة 
العالمية لمساعدة الطلبة 
الع��رب قدم��ت حصة من 

المن��ح الطالبي��ة لطلب��ة 
جامع��ة القدس المفتوحة 
ت  مع��ا لجا با ة  س��و أ
األخ��رى،  لفلس��طينية  ا
وكذلك فتحت المجال أمام 
الطلب��ة للحص��ول عل��ى 
غي��ر مربوط��ة  ق��روض 
بفائدة لم��ن يرغبون في 
إكمال درجتي الماجس��تير 

والدكتوراة. 
هين  ش��ا محم��د  ن  كا و
مس��اعد رئي��س الجامعة 
ألق��ى  الطلب��ة  لش��ؤون 
كلم��ة ترحيبي��ة، ترح��م 
فيها على شهيدة الحقيقة 
الصحفية القديرة شيرين 
أبو عاقلة، مش��يرًا إلى أن 
هذه الجريم��ة تعد فارقة 
الوطن��ي  النض��ال  ف��ي 
المعاص��ر،  الفلس��طيني 
وبخاصة أن جنازتها وحدت 
الفلس��طيني تحت  ال��كل 
عل��م فلس��طين، وأعادت 
للق��دس بريقه��ا العربي 

كونها عاصمة لفلسطين، 
مؤك��دًا أن قتلها س��يكون 

لعنة على المحتلين. 
نب��ذة  ش��اهين  وق��دم 
العالمية  ع��ن المؤسس��ة 
لمس��اعدة الطلب��ة العرب 
ودوره��ا والخدم��ات التي 

تقدمه��ا، مش��يدًا بكف��اءة 
العاملين فيه��ا وقدرتهم، 
وبخاص��ة القام��ة العلمية 
الرفيعة أ. د. إسحاق القطب 
صاح��ب المس��يرة العلمية 

واألكاديمية العريقة. 
واش��ار أ. د. حسني عوض 
لعلم��ي  ا لبح��ث  ا عمي��د 
إل��ى  العلي��ا  والدراس��ات 
العالمي��ة  المؤسس��ة  أن 
لمس��اعدة الطلب��ة العرب 
ال تدخ��ر جه��دًا لمس��اعدة 
ل  س��تكما ال لطلب��ة  ا

تحصيلهم األكاديمي. 
وأكد أن هذا النشاط النوعي 
يأتي في إطار الجهود التي 
تق��وم به��ا عمادة ش��ؤون 
الطلبة بالتعاون مع عمادة 

العلي��ا والبحث  الدراس��ات 
العلم��ي، مطالبً��ا الطلبة 
باالستفادة من المعلومات 
تضمنه��ا  لت��ي  ا القيم��ة 
اللق��اء لبناء قرارات تخص 

مستقبلهم العلمي. 
لمي��ة  لعا ا سس��ة  لمؤ ا و
لمس��اعدة الطلب��ة العرب 
ه��ي مؤسس��ة تعليمي��ة 
المؤسسة تتخذ من مدينة 
دبلن في والية أوهايو في 
الواليات المتحدة األميركية 
مق��رًا له��ا وهي مس��جلة 
كجمعية خيرية مس��تقلة 
معفاة م��ن الضرائب منذ 
ع��ام 1977. وتعمل تحت 
رعاية األمير تركي بن عبد 

العزيز.


