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نظمته "القدس المفتوحة" ونقابة األخصائيين االجتماعيين

نابلس :الملتقى التربوي يدعو إلى دعم
المؤسسات المهتمة بحقوق ذوي اإلعاقة
نابلس " -األيام" :دعا مش���اركون في الملتق���ى التربوي األول،
ال���ذي نظمته كلية العلوم التربوي���ة بجامعة القدس المفتوحة
في نابلس ،أم���س ،بالتعاون مع نقابة األخصائيين االجتماعيين
والنفسيين الفلس���طينيين ،إلى دعم مؤسسات التعليم العالي
والمؤسس���ات المهتمة بحقوق ذوي اإلعاقة ،لتمكين هذه الفئة
من الحصول على فرص متكافئة ،في مجاالت التعليم والتوظيف
والصحة.
وطالب المشاركون خالل الملتقى الذي نظم تحت عنوان" :اليوم
الدولي لألشخاص ذوي اإلعاقة" ،بتعزيز فرص وصول هذه الفئة
لجميع مناحي الحياة أسوة بأقرانهم ،ليصبحوا فاعلين مثمرين،
مش���ددين على ضرورة إبراز إنجازاتهم المميزة واإلس���هام في
اكتشاف قدراتهم ومواهبهم.
وقال نائب رئي���س "القدس المفتوحة" للش���ؤون األكاديمية
س���مير النج���دي :إن الجامعة أخ���ذت على عاتقه���ا خدمة ذوي
اإلعاقة ،واهتمت بهذا القطاع منذ نشأتها ،وكانت أول مؤسسة
فلس���طينية تض���ع بين ي���دي طلبتها وف���ي خدم���ة الجمهور
الفلسطيني مختبرات للمكفوفين لتعليم الحاسوب في فروعها
المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ّ
وبين أن الجامعة تولي أهمية خاصة لألش���خاص ذوي اإلعاقة
في قطاع التوظيف ،إذ تلتزم بتوظيف نس���بة أعلى من الـ()5%
الت���ي قررها القانون الفلس���طيني ،الفتًا إل���ى أن الجامعة تولي
خريجيها من ذوي اإلعاقة أولوية في التوظيف.
وأش���ار النجدي إلى أن فك���رة الملتقى ،الذي يعد أول نش���اط
لكلية العلوم التربوية لمناقشة قضايا معاصرة ،جاءت لتالمس
المجتمع بكل ش���رائحه ،ذلك أن ذوي اإلعاقة يشكلون أقلية في
العالم (ما نس���بته  15%من العالم) ،ولكن نسبة البطالة بينهم
تبلغ  ،80%رغم أن هذه الفئة في معظمها بسن العمل.
ودعا إلى التشارك بين مؤسسات التعليم والمؤسسات المختلفة
لتغيي���ر نظرة المجتمع تجاههم وإزال���ة العقبات التي تحول بين
حصولهم على فرص متكافئة بالعمل والتعليم وغير ذلكّ ،
مشددًا
على ضرورة أن تبدأ الجامعات الفلسطينية بتطبيق ذلك.

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة النقض

وأش���ار عميد كلي���ة العلوم التربوية في "الق���دس المفتوحة"
مجدي زامل ،إلى أن فكرة الملتقى التربوي الذي س���يعقد سنويًا
بمواضيع مختلفة ومنوعة ،ينبع من رس���الة الجامعة الرامية إلى
نش���ر المعرفة والوعي في القضايا واإلش���كاالت التي يشهدها
عال���م التربية ،كما يس���عى إلى توظيف خب���رات أخصائيين من
الجامعة في سياق حقيقي إلثراء الواقع التربوي الفلسطيني.
وأوض���ح أن الملتقى يه���دف إلى خلق حالة حوار مس���تمر بين
األكاديميي���ن والمعلمي���ن والتربويين واألخصائيين لمناقش���ة
القضاي���ا الحيوية والمس���تجدة في مج���ال التربي���ة والتعليم،
ّ
الملحة،
والتعرف إلى االتجاهات المختلفة في القضايا التعليمية
للخروج بتوصيات يمكن تطبيقها وإحداث الفرق من خاللها.
وق���ال زام���ل :انطالقًا من اهتم���ام الجامعة باألش���خاص ذوي
اإلعاقة ،س���ارعت بالحصول على برنامج البكالوريوس في التربية
الخاص���ة ،الذي يهتم بتخريج كوادر ق���ادرة على العمل مع ذوي
اإلعاقة ،مش���يرًا إلى أنه التخصص األول من نوعه على مس���توى
الجامعات الفلسطينية ،ويأتي استجابة الحتياجات سوق العمل
الفلسطينية والعربية في ظل االهتمام المتزايد بذوي اإلعاقة.
وخالل الجلس���ة العلمية للملتقىّ ،
قدم مساعد رئيس "القدس
المفتوحة" لش���ؤون الطلبة ،عميد ش���ؤون الطلبة محمد شاهين،
ورقة تناول فيها دور مؤسس���ات التعليم العالي في تحس���ين
فرص التعليم لذوي اإلعاقة (جامعة القدس المفتوحة أنموذجًا)،
وعرض رئي���س نقاب���ة األخصائيين االجتماعيين والنفس���يين
الفلس���طينيين إياد عثمان ورق���ة بعنوان" :الحقوق النفس���ية
واإلرش���ادية لألش���خاص ذوي اإلعاق���ة وأس���رهم" ،فيما تحدث
مساعد نائب رئيس الجامعة للش���ؤون اإلدارية تامر سهيل عن
"اإلساءة لألشخاص ذوي اإلعاقة".
وتناول رئيس قس���م التربية الخاص���ة محمود عبيد في ورقته
"تأهيل المعلم لتوظيف التعليم الجامع في الصفوف بالمدارس
الفلس���طينية" ،ثم تحدث عضو هيئ���ة التدريس بفرع الجامعة
في نابلس فخري دويكات عن "رقمنة التعليم وتوظيف وس���ائل
التواصل االجتماعية في توفير التعليم لألشخاص ذوي اإلعاقة".

م���ن جهته ،ق���ال مدير ف���رع "القدس المفتوح���ة" في نابلس
يوس���ف ذياب :إن الجامعة وضعت المسؤولية المجتمعية على
رأس أولوياتها ،لذا فهي تحرص على عقد فعاليات تسلط الضوء
على وضع فئة ذوي اإلعاقة ،للخروج بأحدث الخدمات التي يمكن
توفيره���ا لهم ،لتس���هل حياتهم اليومية عام���ة واألكاديمية
خاصة ،مش���يرًا إلى أن رئي���س الجامعة يونس عم���رو أقر إعفاء
الطلبة الذين يعانون من إعاقة بنس���بة  50%فأكثر من األقساط
الجامعية.
وأوض���ح أن فرع الجامع���ة في نابلس ،الذي يض���م نحو  8آالف
طالب ،حرص على توفير كل الخدمات التي من ش���أنها أن تخدم
فئ���ة ذوي اإلعاق���ة ،الفتًا إلى مختب���ر المكفوفي���ن الذي يخدم
المجتم���ع المحلي والطلبة على ّ
حد س���واء ،إضافة إلى الخدمات
التأهيلية والعالجية التي يس���عى في هذه اآلونة للحصول على
تراخيص لها وتعميمها على ه���ذه الفئة ،مبينًا أن الفرع حاليًا
بص���دد الحصول على التراخي���ص الالزمة إلنش���اء مركز تأهيل
للسمع والنطق من أجل تقديم الخدمات لمن يعانون من إعاقات
في هذا المجال.
وأك���د أن الف���رع س���يوفر برامج ون���دوات إرش���ادية لتقديم
اإلجراءات اإلسعافية لذوي اإلعاقة ،لضمان دمجهم مع نظرائهم
والتمتع بحي���اة طبيعية ،مبينًا أن "القدس المفتوحة" تش���كل
بيئة تعليمية تعلمية جاذبة لذوي اإلعاقة بسبب الخدمات التي
توفرها لهم.
ُ
نقيب األخصائيين االجتماعيين والنفس���يين إياد
بدوره ،قال
عثمان" :نس���تثمر هذا الي���وم لتأكيد أهمي���ة دور ذوي اإلعاقة
في فلس���طين ،ولنتباحث وإياهم ،ونش���اركهم ونساندهم في
تحصي���ل حقوقهم والحفاظ على كرامتهم" ،وذكر أن جزءًا كبيرًا
منه���م من الجرحى الذين أصيبوا عل���ى أيدي االحتالل ،ما يحتم
علينا مضاعفة االهتمام بكل ما يالمسهم.
وهن���أ عثمان "الق���دس المفتوحة" على جهوده���ا في افتتاح
برنامج الدراس���ات العليا (الماجس���تير) في اإلرش���اد النفس���ي
والتربوي ،لما له من ضرورة على صعيد التعليم العالي.

دولة فلسطين
السلطة القضائية
الرقم 2015/390 :نقض مدني
التاريخ2017/12/5 :

مذكرة تبليغ طاعن بالنشر
صادر عن محكمة النقض الفلسطينية في النقض المدني رقم 2015/390

إلى المطعون ضدهم .1 :نبيه متري قنواتي ذيبان  .2اميليو ابن اس���كندر ميخائيل سليمان حنا
ذيبان والمعروف أيضا باسمه الشخصي (كاميليو ميخائيل ذيبان كنتاتا)  .3هيلدا نانسي كوتانا
باريرا زوجة اسكندر ذيبان.
يقتض���ى حضوركم الى محكمة النقض في رام الله لالطالع على النقض المدني رقم ،2015/390
المق���دم ضدكم م���ن قبل الطاعن الياس متري الياس قنواتي بواس���طة وكيله المحامي هش���ام
رحال وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة اس���تئناف القدس في االستئناف المدني رقم
 2014/119الصادر بتاريخ  2015/1/28والقاضي برد االس���تئناف وتضمين المستأنف (الطاعن)
الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وجاء في أسباب الئحة الطعن ما يلي:
 .1إن القرار المطعون فيه مخالف لألصول والقانون.
ً
 .2إن الق���رار المطعون فيه غير معلل تعليال كافيًا خالف���ًا ألحكام المادة  174و 175من قانون
اصول المحاكمات المدنية والتجارية.
 .3إن ما ساقته المحكمة مصدرة الحكم من أسباب رد على الئحة االستئناف ال تتفق مع قوانين
األراضي المطبقة ووقائع الدعوى حيث البينة المقدمة.
 .4خالف���ت المحكمة مصدرة القرار الطعين نص المادة  3من القانون المعدل لألحكام المتعلق
باألموال غير المنقولة ،كما خالفت االجتهادات القضائية المستقرة بهذا الشأن.
ويمكنكم الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الطعن.
ويحق لكم تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغكم بالنش���ر بإحدى
ً
الصح���ف المحلية عمال بأحكام المادة  20من قانون أص���ول المحاكمات المدنية والتجارية
رقم  2لسنة .2001

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف2017/ 8876 :
التاريخ2017/12/6 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد محمود حاتم محمود الشروف
وذلك بصفة وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم  435/2017/11095تاريخ 2017/11/5
أنا /محمود حاتم محمود الش���روف بصفتي وكي�ل�ا عن محمود أحمد صويص نصار بموجب
الوكالة الخاصة رقم  435/2017/11095الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 2017/11/5
أصرح عن بيع  1700متر مربع من حصص موكلي بالتساوي بين المشترين
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على القطعة  5حوض رقم  20036من اراضي بيت قاد.
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام
من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
محمود حاتم محمود الشروف
		
محمود احمد صويص نصار

إلى المحكوم عليه :غالب حسين عبد سليمان ومجهول محل اإلقامة.
ً
عمال بقرار محكمة بداية نابلس بالدعوى االس���تئنافية  2017/315فقد تقرر تبليغك قرار الحكم
الص���ادر بالدعوى الصلحية  2015/1604والصادر بتاري���خ  2017/5/10وفق أحكام المادة  20من
قان���ون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي أقامه���ا المدعيان فيصل نايف راغب عفوري
ومحمد فيصل نايف عفوري بواسطة وكيلهما المحامي عز الدين حسن وموضوعها القرار الصادر
عن محكمة صل���ح نابلس في الدعوى الحقوقي���ة رقم  2015/1604الص���ادر بتاريخ 2017/5/10
والقاضي (الحكم بإزالة الش���يوع على العقار موضوع الدعوى عن طريقه بيعه كامال بالمزاد العلني
على ان يقدر الحد األدنى لس���عر المتر المربع الواحد  14دينار اردني وفقًا لتقرير الخبير وان يتم
توزيع ثمن العقار بعد البيع بين الشركاء بنسبة حصصهم ومصاريف القسمة والمزايدة والداللة
على الش���ركاء بنسبة حصصهم وتضمين المدعى عليهم الرس���وم والمصاريف ومبلغ  50دينار
اتعاب محاماة.
مع االحترام
رئيس قلم االستئناف محكمة بداية نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية طولكرم

رام الل���ه " -األي���ام" :اختتم���ت
وزارة الحك���م المحل���ي ،بالتعاون
م���ع كلي���ة اإلع�ل�ام ف���ي جامعة
الق���دس المفتوح���ة ،أم���س،
ال���دورة التدريبي���ة الرابعة حول
اإلع�ل�ام الرقم���ي والمس���اءلة
المجتمعي���ة ،وذلك ضمن برنامج
"جائزة الصحاف���ي صديق الحكم
المحل���ي" ال���ذي تنف���ذه اإلدارة
العامة للعالق���ات العامة واإلعالم

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس

دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة
المحاكم الشرعية
محكمة رام الله والبيرة الشرعية

ورقة إخبار بالنشر
صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم

إعالن تبليغ حضور صادر عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية
في الدعوى أساس 2017/1276

إلى المدعى عليها :استاكس صبحي حسن عاروري /خارج الوطن /مجهولة محل اإلقامة في
الواليات المتحدة األمريكية وآخر محل إقامة لها في عارورة.
يقتض���ى حضورك إل���ى محكمة رام الله والبيرة الش���رعية وذلك يوم الثالث���اء الواقع في
2017/12/26م الساعة التاسعة صباحًا ،للنظر في الدعوى أساس  ،2017/1276وموضوعها
"قط���ع نفقة طفل���ة" ،المقامة عليك من قبل المدعي راغد حافظ عب���د الحليم اعرار ،فإذا لم
ُ
ً
تحض���ري في الوقت المعين أو تعتذري أو ترس���لي وكيال عنك ترى الدعوى بحقك غيابيًا.
وعليه فقد جرى تبليغك ذلك حسب األصول ،تحريرًا في 1439/3/16هـ وفق 2017/12/4م.

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي نابلس

رقم الملف 2017/ 8873 :
التاريخ2017/12/6 :

رقم الملف/5160 :ج2017/
التاريخ2017/12/5 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

رقم الملف/5190 :ج2017/
التاريخ2017/12/6 :

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس السيد/ة مرام شوكت خميس
صالحي وذلك بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم  1709/2017/17877تاريخ
2017/11/26
الصادرة من كاتب عدل نابلس
بمعاملة بيع القطعة  63من الحوض  3من اراضي بالطة.
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عشرة
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن ،وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول
ووفقًا للقانون.
		
الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
مرام شوكت خميس صالحي
		
عادل دياب نمر مدبوح

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد كامل احمد كامل حوش���ية
وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم  418/2014/2046تاريخ 2014/3/2
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على القطعة  24حوض رقم  5من اراضي دير أبو ضعيف.
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام
من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الموكل (المالك)

الوكيل

س���ليمان  +نصر  +ربحي  +عبد الله  +عبد الناصر  +مريم كامل احمد كامل حوشية
 +نبيهة  +فاطمة  +تمام  +يس���رى  +شريفة  +ربحية +
ابتسام /أبناء شريف مصطفى الياسين
دائرة األراضي مكتب جنين

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد ع�ل�اء محمد عبد الرحمن حجه
وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم س���جل /1480صفحة  2015/45سفارة دولة
فلس���طين ـ عمان بتاريخ  2015/4/14والدورية رقم س���جل /1506صفحة  2015/63س���فارة دولة
فلسطين ـ عمان بتاريخ 2015/7/1
بمعاملة بيع على القطعة رقم  17من الحوض  20من أراضي برقا.
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عشرة أيام من
تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الموكل (المالك)

الوكيل

(علي وبسام ويحيى وباسمة وحياة) أبناء عبد الرحيم
علي الحجي

عالء محمد عبد الرحمن حجه

رلى عبد الرحيم علي الحجي

دياب سميح عبد السالم حجه
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

رقم المعاملة/1500 :ج2017/
التاريخ2017/12/6 :

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي نابلس

رقم المعاملة/1492 :ج2017/
التاريخ2017/12/6 :

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم

رقم الملف/5182 :ج2017/
التاريخ2017/12/6 :

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد نعمان س���ليم يوسف
دوي���كات بصفته وكيال دوريا بموج���ب الوكالة الدورية رق���م  1692/2017/14466بتاريخ
 2017/9/26عدل نابلس
بمعاملة بيع على القطعة رقم  22من الحوض  11اراضي بالطة.
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن ،وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حسب األصول
ووفقًا للقانون.
		
الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
نعمان سليم يوسف دويكات
		
هيثم عبد الله حسن عودة
دائرة تسجيل أراضي نابلس

الرقم 2017/1276 :ـ أ
التاريخ1439/3/16 :هـ
وفق2017/12/4 :م

قاضي محكمة رام الله والبيرة الشرعية

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي نابلس

رقم الملف/501 :ق2017/
التاريخ2017/12/3 :

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد شرحبيل محمود محمد
بشارات وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم سجل /1819صفحة 2017/67
الصادرة عن سفارة فلسطين في عمان بتاريخ 2017/11/1
والصادرة عن كاتب عدل
بمعاملة بيع القطعة /القطع ـ من الحوض ـ من اراضي نابلس
سجل رقم  53صفحة رقم  19القطعة الضريبية رقم ـ قسيمة رقم ـ من اراضي نابلس.
فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن ،وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حسب األصول
ووفقًا للقانون.
الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
شرحبيل محمود محمد بشارات
		
عادل عدي عادل كنعان

الرقم2017/1419 :
التاريخ2017/11/9 :

إل���ى المحك���وم عليهما :ربيع محمد أمين ابو خاطر ومحمد امين اب���و خاطر وكالهما من طولكرم،
ومجهولي محل اإلقامة حاليًا.
ً
عمال بقرار سعادة قاضي التنفيذ بتاريخ  2017/11/8في القضية التنفيذية  2017/1419والتي
موضوعها كمبيالة بقيمة  10146شيكل شاملة للرسوم والمصاريف ،فقد تقرر إعالمك أنه تقرر
بجلس���ة  2017/11/8إلزامك بدفع المبلغ المحكوم به دفعة واحدة مع الرسوم والمصاريف خالل
أس���بوع من تاريخ إشعارك وأنه عليك أن تقوم خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغك بتنفيذ
مضم���ون القرار و/أو أداء الدين إلى المحكوم له أزهر صالح حس���ين ع���ودة من طولكرم ،وإذا لم
تقم بتنفيذ مضمون القرار أو لم تقم بالمراجعة فتضطر دائرة التنفيذ إلى مباش���رة اإلجراءات
القانونية بحقك.
تحريرًا في 2017/11/9
مأمور التنفيذ
أحمد دقم

"الحكم المحلي" تختتم دورة حول
اإلعالم الرقمي والمساءلة المجتمعية

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي نابلس

التاريخ2017/10/26 :

مذكرة دعوى
صادرة عن محكمة بداية نابلس بالقضية االستئنافية المدنية رقم 2017/315

مشاركون في الدورة.

يعل���ن للعم���وم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراض���ي طولكرم أنا /عبد الرحي���م زياد عبد
الرحيم بلبيس���ي بوكالتي الدورية  2017/7315الصادرة بتاريخ  2017/11/8عدل طولكرم
والمعطوف���ة على الوكال���ة الخاصة رقم س���جل /1782صفحة  2017/17الص���ادرة بتاريخ
 2017/8/20س .ف /األردن عن /كاس���ترو حس���ان س���ليم الش���يخ ابراهيم وذات الدورية
معطوفة على الوكالة العامة س���جل /1743صفح���ة  2017/56الصادرة بتاريخ 2017/5/21
س.ف /األردن عن رائدة حسان سليم الشيخ ابراهيم
إلتمام معاملة بيع رقم /1500ج2017/
رقم القطعة
		
رقم الحوض
اسم البلد
174
		
8505
عنبتا
ولمن له االعتراض على ذلك التقدم إلى الدائرة تس���جيل أراضي طولكرم لالعتراض خالل
فترة عشرة أيام من تاريخ هذا النشر وبخالف ذلك يتم السير في المعاملة حسب األصول
والقانون.
اسم المالك

اسم الوكيل

كاسترو حسان س���ليم الشيخ ابراهيم ورائدة عبد الرحيم زياد عبد الرحيم بلبيسي
حسان سليم الشيخ ابراهيم
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي طولكرم الس���يد نعمان احمد حس���ين
عمر وذل���ك بصفته وكيال دوريا بموج���ب الوكالة الدورية رق���م  1633ص 2016/36تاريخ
 2016/8/10الص���ادرة عن س ف في عمان والوكالة الدورية رقم  1769ص 2017/37س ف
في عمان بتاريخ 2017/7/31
وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم  220حوض رقم  8535من أراضي عنبتا.
فمن ل���ه أي اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة تس���جيل أراضي طولكرم
خالل مدة أقصاها عش���رة أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء
المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الموكل (المالك)

اسم الوكيل

خولة جميل جابر عموري ومهدي ومجدي وعبد نعمان أحمد حسين عمر /وكيل دوري
الرحي���م وعامر وثائ���ر وحنان أبن���اء فوزي عبد
الرحيم عموري ويوسف ونهى ورشاد أبناء فايز
عبد الرحيم عموري
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

في ال���وزارة ،بالش���راكة مع نقابة
الصحافيين ،بدعم من مؤسس���ة
التع���اون األلمان���ي ،ويهدف إلى
تعزيز العالقة بي���ن قطاع الحكم
المحلي والصحافيين.
وش���ارك ف���ي ال���دورة الرابعة
لطلب���ة اإلع�ل�ام ف���ي الجامع���ات
الفلسطينية ،التي يشرف عليها
المدرب زاهي عالوي من مؤسسة
"دويتشه فيله" األلمانية عدد من
طلبة الكلية إل���ى جانب طلبة من
كلية اإلعالم في جامعة القدس ـ
أبو ديس.
وأكد وكيل وزارة الحكم المحلي
محمد حس���ن جبارين ،أهمية دور
الصحاف���ي ف���ي تس���ليط الضوء
على م���ا يتم إنجازه ف���ي القطاع
المحلي والقطاعات األخرى ودوره
في عملية المساءلة المجتمعية،
مش���يرًا إلى أن ال���وزارة من خالل
برنامج جائ���زة الصحافي صديق
الحكم المحلي ،تسعى إلى توطيد
العالق���ة م���ع القط���اع اإلعالمي،
وتعريفهم بقضايا القطاع كونه
القطاع األوس���ع واألكثر مالمسة
لهموم المواطنين.
م���ن جهته ،أش���ار مدي���ر فرع
"الق���دس المفتوح���ة" ف���ي رام
الل���ه والبيرة حس���ين حمايل إلى
أهمي���ة دور اإلعالم ف���ي متابعة
القضايا المجتمعية ومناقشتها

وتسليط الضوء عليها عبر وسائل
اإلعالم ،وأبدى استعداد الجامعة
للتعاون في مختلف المجاالت ومع
المؤسس���ات المحلي���ة للنهوض
ب���دور اإلع�ل�ام وتطوي���ر مهارات
طلبة اإلع�ل�ام ليقوم���وا بدورهم
المجتمع���ي عل���ى أكم���ل وج���ه
وبشكل مهني.
بدورهّ ،
ثمن مدير برنامج إصالح
وتطوي���ر الحك���م المحل���ي ف���ي
مؤسسة التعاون األلماني تفاعل
الطلبة ومش���اركتهم في الدورة،
مش���يرًا إل���ى جه���ود الحكوم���ة
األلماني���ة في دع���م العديد من
القطاعات ،ال س���يما قطاع الحكم
المحلي.
وشارك في حفل التخريج القائم
بأعمال عميد كلية اإلعالم ش���ادي
أبو عياش ،ومدير ع���ام العالقات
العامة واإلعالم ف���ي وزارة الحكم
المحل���ي صاي���ل حن���ون ،ومدير
برنامج الحكم المحلي في مؤسسة
التعاون األلماني جهاد الشخشير،
وعبد الرحمن عثمان مشرف موقع
"دوز" اإلعالمي.
وتنف���ذ اإلدارة العامة للعالقات
العام���ة واإلع�ل�ام ف���ي "الحك���م
المحل���ي" ع���ددًا م���ن ال���دورات
المماثل���ة له���ذه ال���دورة لطلبة
اإلعالم في الجامعات الفلسطينية
في الشمال والوسط والجنوب.

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية طولكرم

الرقم2017/5841 :
التاريخ2017/11/28 :

ورقة إخبار بالنشر
صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم

إلى المحكوم عليه :عدنان محمد ابراهيم عبد الله من عزبة الجراد ،ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
ً
عمال بقرار س���عادة قاضي التنفي���ذ بتاريخ  2017/11/27في القضي���ة التنفيذية 2017/5841
والتي موضوعها شيكات بقيمة  15195,5شيكل شاملة للرسوم والمصاريف ،فقد تقرر إعالمك،
ً
حيث أنه وعمال بالمادة  10من قانون التنفيذ فقد تقرر اعالمك أنه عليك أن تقوم خالل خمس���ة
عش���ر يومًا من تاريخ تبلغك بتنفيذ مضمون القرار و/أو أداء الدين إلى المحكوم له أمجد عفيف
محمود مرمش من طولكرم ،وإذا لم تقم بتنفيذ مضمون القرار أو لم تقم بالمراجعة فتضطر دائرة
التنفيذ إلى مباشرة اإلجراءات القانونية بحقك.
تحريرًا في 2017/11/28
مأمور التنفيذ
أحمد دقم

دولة فلسطين
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ دورا

رقم التنفيذ 2017/2767 :
التاريخ2017/11/8 :

تبليغ ورقة إخطار تنفيذي صادرة عن دائرة تنفيذ دورا في القضية
التنفيذية رقم  2017/2767بواسطة النشر

إلى المحكوم عليه :نضال محمود عبد رجوب من دورا ـ مفرق أبو العش���وش ـ وحاليا مجهول محل
اإلقامة.
أعلم���ك أن المحكوم له  :صالح الدين عبد الله محم���ود عمرو من دورا قد قام بطرح كمبيالة عدد 1
للتنفيذ قيمتها  6000شيكل في القضية التنفيذية  2017/2767مع الرسوم البالغة  70شيكل.
لذا يتوجب عليك وفي غضون أس���بوعين من تاريخ النش���ر هذا اإلخطار الحضور إلى دائرة تنفيذ
دورا أو إرس���ال من ينوب عنك ودفع المبلغ المذكور و/أو االطالع على القضية ،وبعكس ذلك سوف
تتخذ بحقك اإلجراءات الالزمة قانونًا والسير بحقك حضوريًا.
مأمور تنفيذ محكمة صلح دورا
عنه /حنان عمرو

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

رقم المعاملة/1488 :ج2017/
التاريخ2017/12/5 :

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم
أنا /فادي زكي عبد الكريم مناصرة بوكالتي الدورية رقم  2017/7657عدل طولكرم
إلتمام معاملة بيع رقم /1488ج2017/
رقم القطعة
		
اسم البلد رقم الحوض
1
		
8179
طولكرم
ولمن له االعتراض على ذلك التقدم إلى الدائرة تس���جيل أراضي طولكرم لالعتراض خالل
فترة عشرة أيام من تاريخ هذا النشر وبخالف ذلك يتم السير في المعاملة حسب األصول
والقانون.
اسم الوكيل
			
اسم المالك
فادي زكي عبد الكريم مناصرة /وكيل دوري
		
خولة إبراهيم حسن ترجلي
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

