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الخميس 2017/12/7

عمليتان جراحيتان في "المقاصد"
الستئصال أورام صدرية بتقنية حديثة
الق���دس " -األي���ام" :أجرى طاق���م جراحة الصدر
والقلب في مستشفى المقاصد الخيرية اإلسالمية
في القدس ،عمليتين الستئصال األورام الصدرية،
باس���تخدام تقنية هي األحدث عالميًا ،وتستخدم
للمرة األولى في المستشفيات الفلسطينية.
وأج���رى العمليتين اختصاص���ي جراحة الصدر
بالمناظير الدكتور فراس أبو عكر ،خالل األس���بوع
الماضي ،األول���ى لمريض يبلغ من العمر  35عامًا،
والثاني���ة لمريض في عم���ره  26عامًا ،حيث عانى
المريضان من وجود ورم في الغدة الزعترية ،وهي
غدة صم���اء تقع في مقدم���ة التجويف الصدري
أمام القلب ،إضافة إلى وجود مرض عصبي يتمثل
في تشكل األجس���ام المضادة في الجسم داخل
الغدة الزعترية ،ما يتس���بب للمريض بهبوط عام
في الجس���م ،وصعوبة في البلع والنفس وآالم في
العضالت واألطراف.
وق���ال الدكتور أبو عكر إن التقنية الحديثة في
االستئصال تتم بمساعدة منظار الصدر الجراحي
عن طريق عمل جرح واح���د ال يتجاوز طوله ثالثة
سنتمترات ،حيث يتم الولوج من خالله الى داخل
ً
التجوي���ف الصدري من تح���ت عظمة القص ،بدال
من الطريقة الس���ابقة في جراحة مناظير الصدر
بإج���راء عدة فتحات من بي���ن الضلوع ،أو العملية
التقليدي���ة القديمة التي تش���به عمليات القلب
المفتوح ،والتي يلجأ فيها األطباء إلى نشر عظمة
الق���ص من المنتصف من أج���ل إزالة الغدة ،وقد
يتبعها حدوث التهابات وآالم شديدة في جسم
المريض أو تأخر في التحام العظم.
وأش���ار أبو عكر إلى أن جراح���ة الصدر بالتقنية

الحديث���ة ()Subxiphoid Thymectomy
أصبحت اآلن خدم���ة جديدة متوفرة للمرضى في
مستش���فى المقاصد للمرة األولى في فلس���طين
وبأياد فلسطينية ،موضحًا أن التقنية تجرى في
ٍ
دول معدودة على مس���توى العالم ،منها :اليابان
والصي���ن وبولن���دا ،وتعد غير مكلف���ة من ناحية
المعدات واألجهزة ،إال أنها تعتمد بش���كل كبير
على تدريب الجراح والطاقم في مراكز متخصصة
بالجراحة الصدرية.
ّ
وبي���ن أن نس���بة نجاح ه���ذه العملي���ات التي
تس���تغرق قرابة الس���اعتين ،تتجاوز  ،%90فيما
يتمك���ن المريض من ممارس���ة حياته الطبيعية
خالل يومين من إجراء العملية.
والدكتور فراس أبو عكر ،الذي أنهى اختصاصه
اإلضافي في جراحة مناظير الصدر من مستشفى
شنغهاي ألمراض الرئة في الصين مؤخرا ،قد بدأ
عمله في مستش���فى المقاصد منذ ش���هر تموز
الماضي ،في إطار س���عي المستشفى الستقطاب
الكف���اءات الطبي���ة المتميزة ،من أج���ل تقديم
الخدمات الطبي���ة والجراحية المتكاملة للمرضى
من كافة محافظات الوطن.
وأج���رى أبو عكر حتى اآلن ،أكث���ر من  40عملية
نوعية في جراحة الصدر بالمنظار في مستشفى
المقاصد ،وشملت عمليات استئصال أورام الرئة
لألطف���ال والكبار ،ومعالجة عي���وب الرئة الخلقية
عن���د األطف���ال ،ومعالج���ة االنس���كاب الهوائي
واالنس���كاب الصدي���دي ،إضافة ال���ى العمليات
البسيطة ،كعالج حاالت التعرق الزائد في اليدين
واإلبطين.

إعالن صادر من مراقب الشركات
يعل����ن مكتب مراق����ب الش����ركات /وزارة االقتصاد الوطني
بأن ش����ركة الدوايمة لالس����تيراد وتجارة الس����يارات م.خ.م
والمس����جلة لدينا تح����ت رق����م  562483701تقدمت لدينا
بطلب بتغيير اس����م الشركة من شركة الدوايمة لالستيراد
وتجارة الس����يارات إلى ش����ركة مركبات المعل����م الحديثة،
كذلك تغيير عنوان الشركة من رام الله إلى الخليل ،ومن له
اعتراض مراجعة المراقب خالل الفترة القانونية.
مراقب الشركات
دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة صلح قلقيلية

الرقم 2017/1146 :حقوق
التاريخ2017/12/5 :

إل���ى المدعى عليه :جدع صادق اس���ماعيل مرداوي من قلقيلية حبلة ـ وس���ط البلد س���ابقًا
ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
يقتض���ى حضورك إلى محكمة صل���ح قلقيلية بتاريخ  2018/1/15الس���اعة الثامنة صباحًا.
للنظ���ر في القضية الحقوقية رق���م  2017/1146التي أقامها عليه المدعي عقيل حس���ين
سليم موافي من قلقيلية /بواسطة وكيله المحامي عدنان زيد ،موضوعها إخالء مأجور أجرته
السنوية  1560دينار ومطالبة بمبلغ  1560دينار أردني .ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة
ً
واالط�ل�اع عل���ى تفاصيل الدعوى وعمال بالم���ادة  62من قانون أص���ول المحاكمات المدنية
والتجارية رقم  2لس���نة  2001فإنه يقتضى عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر
ً
يومًا من تاريخ تبلغك النش���ر وإذا لم تحضر أو ترس���ل وكيال عنك يجري بحقك المقتضى
القانوني وقد جرى تبليغك بالنشر حسب األصول.
تحريرًا في2017/12/5 :
رئيس قلم حقوق محكمة صلح قلقيلية
اياس باكير

لقاء في بلدية بيت عوا يناقش
مواضيع خاصة بالسالمة المرورية
الخليل " -األيام" :ناقش���ت اللجنة
العليا للمرور ف���ي محافظة الخليل،
خ�ل�ال اجتم���اع ج���رى ف���ي بلدية
بيت ع���وا ،ام���س ،موضوعات خاصة
بالسالمة المرورية في المحافظة.
وحض���ر االجتم���اع ممثل���ون عن
مديري���ات النق���ل والمواص�ل�ات
واألشغال العامة والداخلية والتربية
والتعليم والحكم المحلي والشرطة
وش���رطة المرور ودوريات الس�ل�امة
عل���ى الطرق ودائرة الس���ير ومراقبو
النق���ل ،والمجل���س األعل���ى للمرور،
ومجالس ديرسامت والكوم التابعة

إعالن صادر عن مراقب الشركات
يعلن مكتب مراقب الشركات بأن شركة الوحدة الفنية لتصليح كافة
أنواع المركبات العادية العامة والمس���جلة لدى مراقب الشركات تحت
رقم  562115592قد تقدمت لدينا بطلب تغيير اسم الشركة من شركة
الوح���دة الفنية لتصليح كافة أنواع المركبات لتصبح ش���ركة عمر بحر
وشركاه لقطع السيارات وتصليح المركبات العادية العامة.
ُّ
ومن لدي���ه اعتراض أو تحفظ مراجعة مكتب مراقب الش���ركات خالل
شهر من تاريخه.
مراقب الشركات /وزارة االقتصاد الوطني

لمنطق���ة الياس���رية المش���تركة،
والمجلس الشبابي في بيت عوا.
وش���دد رئي���س بلدي���ة بي���ت عوا
جمي���ل المس���المة عل���ى أهمي���ة
وض���ع التص���ورات الكفيل���ة بالحد
من المش���كالت المروري���ة للحد من
الحوادث المرورية.
وق���ال مس���ؤول الهيئ���ات المحلي���ة
ف���ي المحافظ���ة جليل حمي���د إن اللجنة
العليا للم���رور لجنة مش���كلة على أعلى
المس���تويات االداري���ة والقانوني���ة في
الدول���ة ،وأن مهمته���ا االرتق���اء بالحالة
المرورية في كافة مدن وبلدات فلسطين.
وق���دم مدي���ر العالق���ات العام���ة
واالعالم في البلدية محمد مس���المة
ً
عرضًا مفص�ل�ا عن الحال���ة المرورية
ف���ي البلدة ،وق���ال إن صناعة البيئة
المناس���بة للمرور هي الت���ي ّ
تعدل
سلوك المواطن وتجعله ايجابيًا سواء
كان سائقًا ام عابرًا على الطريق.

جانب من الورشة.

ورشة في «العربية األميركية» حول
سالمة الصحافيين خالل تغطية األحداث
جنين  -محمد بالص :نظمت كلية اآلداب في الجامعة العربية
األميركية ،أمس ،ورش���ة عم���ل حول س�ل�امة الصحافيين خالل
تغطية األحداث.
وقال القائمون على هذه الورش���ة ،إنها استهدفت طلبة قسم
اللغة العربي���ة واإلعالم في الجامعة ،وتمت خاللها اس���تضافة
الناطق الرس���مي باسم الش���رطة ،المقدم لؤي ارزيقات ،بحضور
مدير العالقات العامة في ش���رطة محافظة جنين ،المقدم أوس
عطياني.
وافتتح الورش���ة ،عميد كلية اآلداب ،الدكتور مروان أبو الرب،
بكلمة أكد فيها أهمية الورش���ة لما فيها من فائدة للطلبة خالل
انخراطهم في العمل الصحافي بعد تخرجهم.
بدوره ،أشار ارزيقات إلى الدور المهم الذي يقوم به الصحافي
في نقل صورة الش���عب الفلسطيني ورسالته إلى العالم ،مشيرا

رام الله " -األيام" :شارك مدير عام بلدية رام الله أحمد أبو لبن،
ومديرة دائرة الشؤون الثقافية والمجتمعية في بلدية رام الله،
س���الي أبو بكر ،بمؤتمر مس���تقبل الثقافة العربية في المدينة
العربي���ة ،الذي عقدته مجموعة العم���ل الثقافي للمدن العربية
ومديري���ة الثقافة في أمانة ّ
عمان الكبرى ،في الفترة بين 28و29
تشرين الثاني الماضي ،بمشاركة  26مدينة من  11بلدًا عربيًا.
وأكد أمين ّ
عمان ،يوس���ف الش���واربة ،أهمي���ة المؤتمر الذي
يطل���ق لتطوير التنمي���ة في المدن العربية ،م���ن خالل الثقافة
التي تش���كل جوهر التنمية العامة ومنظومة قيمية س���لوكية
تمثل جوهر الثقافة ومغزاها .وأدار أبو لبن خالل المؤتمر جلسة
بعنوان "البلديات والتنمية الثقافية في المجتمع" ،فيما ّ
قدمت

دائرة تسجيل أراضي قلقيلية

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

يعلن مكتب مراقب الش���ركات أن شركة المدني للتجارة
وصناعة الحاويات الحديدية العادية العامة والمس���جلة
لدى مراقب الشركات تحت رقم  562144899قد تقدمت
لدينا بطلب تخفيض رأسمال الشركة من مائة الف دينار
إلى عشرة آالف دينار وعليه من لديه أي اعتراض أو تحفظ
التوجه إلى مكتب مراقب الشركات خالل المدة القانونية
المعمول بها.
مراقب الشركات
وزارة االقتصاد الوطني

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي نابلس

الرقم2017/5892 :
التاريخ2017/11/29 :

إل���ى المحكوم عليه :وائل عطا مصطفى دندن نابلس رفيديا نزلة مؤسس���ة قادري ش���ركة القمر
لتأجير السيارات ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
يجب عليك أن تؤدي في ظرف أس���بوعين اعتبارًا من تاري���خ تبلغكم ورقة اإلخبار التنفيذي هذه
في هذا العدد بالقرار المنفذ الصادر في القضية التنفيذية رقم  2017/5892دائرة تنفيذ نابلس
وموضوعه���ا مطالبة بمبلغ  27281ش���يكل بموجب ش���يك لصالح المحكوم له ش���ركة المجموعة
األهلية للتأمين ،وإذا انقضت هذه المدة فس���تضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم حسب األصول
والقانون بحقك.
مأمور التنفيذ

تنويه

سقط سهوًا في إعالن دائرة تسجيل أراضي نابلس رقم /5007ج2017/م والمنشور بتاريخ
2017/11/27م ذكر اس���م الموكل حياة عبد الرحيم علي صالح واس���م الوكيل ذياب سميح
عبد السالم حجة .لذا اقتضى التنويه.

تنويه

ورد س���هوًا في إعالن صادر عن محكمة رام الله والبيرة الش���رعية في الدعوى 2017/1157
بتاريخ 2017/12/6م إعالن تبليغ حضور جلس���ة مصالحة صادرة عن محكمة رام الله والبيرة
الش���رعية والصحيح أنه إعالن تبليغ حضور صادر عن محكمة رام الله والبيرة الش���رعية ،لذا
اقتضى التنويه.

ورد في اإلعالن الصادر عن دائرة تس���جيل األراضي في طولك���رم في جريدة األيام بتاريخ
 2017/11/29للمعامل���ة رق���م /1451ج 2017/ب���أن رقم الوكالة الدورية هو س���جل 1089
صفح���ة  2017/55س ف عمان والصحيح هو س���جل  1809صفحة  2017/55س ف عمان
لذا اقتضى التنويه.

دائرة تسجيل أراضي طولكرم

رقم الملف/508 :ق2017/
التاريخ2017/12/6 :

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد وحيد توفيق حس���ن
س���ليمان بصفته وكي�ل�ا دوريا بموج���ب الوكال���ة الدوري���ة  1707/2017/17442بتاريخ
 2017/11/18عدل نابلس
بمعامل���ة بي���ع على القطعة رقم  9/22من الحوض  2من س���جل  8صفح���ة  62من اراضي
نابلس.
فمن 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)
وحيد توفيق حسن سليمان
		
عصام احمد صالح خطيب

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية نابلس
دائرة التنفيذ

رقم الملف/3926 :ج2017/
التاريخ2017/12/6 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي رام الله السيد جاد بطرس صليبا جاسر
وذل���ك بصفته وكيال عام���ا بموجب الوكالة العامة  2007/90تصدي���ق وزارة العدل بتاريخ
 2007/1/16والوكال���ة العام���ة رقم  2007/91تصدي���ق وزارة العدل بتاري���خ 2007/1/16
والوكال���ة العامة رقم  2007/92تصديق وزارة العدل بتاري���خ  2007/1/16والوكالة العامة
رق���م  2007/93تصديق وزارة الع���دل بتاريخ  2007/1/16والوكال���ة العامة رقم 2007/94
تصدي���ق وزارة العدل بتاريخ  2007/1/16والوكال���ة العامة  2007/95تصديق وزارة العدل
بتاريخ 2017/1/16
الصادرة من كاتب عدل
وذلك بمعاملة بيع قطعة االرض رقم  62موقع بئر العلق حوض رقم  15من اراضي بيرزيت.
فم���ن له اعتراض على ذلك علي���ه التقدم باعتراض إلى دائرة األراض���ي في رام الله خالل
فترة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب
األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
جاد بطرس صليبا جاسر
		
نعيمة ياسر جاسر
الكسندرا يوسف اسكندر جاسر
باول يوسف اسكندر جاسر
كارولينا يوسف اسكندر جاسر
فيلومينا يوسف اسكندر جاسر
الكسندر يوسف اسكندر جاسر
دائرة األراضي رام الله

دعوى رقم2017/956 :
التاريخ2017/12/5 :

تبليغ بالنشر
في الطلب الحقوقي رقم  2017/956صلح بيت لحم

إلى المدعى عليه :اسحق عبد المجيد علي علقم /بيت لحم ـ شارع القدس الخليل ـ الدهيشة
ـ مقابل شركة الحال.
يقتض���ى حضورك إلى محكم���ة صلح بيت لحم يوم األربعاء الموافق  2018/1/10الس���اعة
 10:00صباح���ًا للنظر في الدعوى المدني���ة المذكورة أعاله والت���ي أقامها ضدك المدعية
الشركة الفلسطينية لصناعة البنية التحتية والمقاوالت والتجارة العامة بواسطة المفوض
بالتوقيع عنها نادر الخطيب بواس���طة وكيلها المحامي هش���ام رحال وموضوعه :المطالبة
ً
بمبلغ  4565شيكل ،وعمال بأحكام المادة  62من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
رقم  2لس���نة  2001يتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عشر يومًا من تاريخ
تبليغك هذا اإلعالن بواسطة النشر أو إرسال محام عنكم ويمكنك استالم نسخة عن الئحة
الدعوى ومرفقاتها من قلم محكمة صلح بيت لحم وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريًا.
الئحة وأسباب الدعوى
 .1المدعية تعمل في مج���ال صناعة البنية التحتية والمقاوالت في بيت لحم وبيع وتجارة
كل ما تحتاجه البنية التحتية.
 .2المدعى عليه يمارس اعمال المقاولة في مجال التمديدات وتعبيد الطرق والحفريات.
 .3قام المدعى عليه بش���راء مواد خ���ام وبضاعة عبارة عن مواد تمدي���دات ارضية ومناهل
وأغطي���ة مناهل ف���ي بداية عام  2016حيث بلغت قيمة المس���حوبات م���ن البضاعة مبلغ
 12565ش���يقل حي���ث دفع منها مبلغ  8000ش���يقل وبقي في ذمته مبلغ  4565ش���يقل
وامتنع عن سداد قيمتها.
 .4إن المدعي���ة طالبت المدعى علي���ه مرارا وتكرارًا بضرورة دفع المبل���غ المطالبة به والبالغ
ّ
 4565شيقل إال أن المدعى عليه امتنع دون وجه حق عن دفع المبلغ المطالب به.
 .5ان المدعية والمدعى عليه من التجار الذين يمتهنون األعمال التجارية وتنطبق عليهم
قواعد اإلثبات التجارية.
وعليه وتنفيذًا لقرار س���عادة قاضي محكمة صلح بيت لحم الصادر بتاريخ  2017/12/5في
الدعوى المذكورة أعاله المتضمن تبليغك في إحدى الصحف المحلية جرى تبليغك حسب
األصول والقانون.
فداء اللحام
رئيس قلم الحقوق /محكمة بيت لحم

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي نابلس

رقم/4925 :ج2017/
التاريخ2017/11/21 :

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس

الرقم2017/6071 :
التاريخ2017/10/23 :

ورقة إخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس
بالدعوى التنفيذية رقم 2017/6071

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة االراضي في سلطة االراضي رام الله

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة صلح بيت لحم

دائرة تسجيل أراضي نابلس

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم

يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي طولكرم الس���يد احم���د عبد الرحيم
توفي���ق إعمر وذلك بصفته وكيال دوريا بموجب الوكال���ة الدورية رقم  2017/7800تاريخ
 2017/11/29الصادرة عن عدل طولكرم
وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم  10حوض رقم  8542من أراضي عنبتا.
فمن له أي اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة تس���جيل أراضي طولكرم
خالل مدة أقصاها عش���رة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء
المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
أحمد عبد الرحيم توفيق إعمر /وكيل دوري
صابر ابراهيم عبد الرحمن قرعي

أبو بك���ر مداخلة حول إس���تراتيجية بلدي���ة رام الله في العمل
الثقاف���ي كنموذج متقدم في فلس���طين ،في عمل مؤسس���ات
الحكم المحلي بتعزيز التنمية المستدامة في المدن.
وأشار أمين عام منظمة المدن العربية ،أحمد الصبيح ،إلى أنه آن
األوان لتفعيل البعد الثقاف����ي في العمل البلدي ،تمهيدًا لمهمة
جدي����دة تضطلع به����ا منظمة الم����دن العربية لتحقي����ق التنمية
المس����تدامة في المدن وفي تنمية القيم السلوكية ،داعيًا المدن
العربية التي لم تؤس����س إدارات للثقافة إلى اإلسراع في إنشائها
واالنضمام لمجموعة العمل الثقافي للمدن العربية.
وخلص المؤتمر إلى أن التشبيك بين المدن العربية "هو أحد أولويات
هذا التجمع المهم من أجل تبادل الخبرات والمعارف والتجارب".

إعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي قلقيلية
يعلن للعموم أنه تقدم لدائرة تس���جيل أراضي قلقيلية السيد بنان احمد قاسم نزال وذلك
بصفته وكيال عاما عن غس���ان قاس���م محمد نزال بموجب الوكالة العامة رقم س���جل 876
ص 2009/1الصادرة من سفارة دولة فلسطين في عمان بتاريخ 2009/7/21
وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم  22من الحوض رقم  7571من اراضي قلقيلية الموجودة
بالسجل رقم ـ صفحة رقم ـ.
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتر اض 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.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
بنان أحمد قاسم نزال
		
غسان قاسم محمد نزال

إلى أن الصحافة مهنة المتاعب ،موضحا أن للش���رطي دورًا يجب
القيام به كما للصحافي.
وأشار إلى أن هذه الورشة جزء من سلسلة نشاطات تقوم
بها الش���رطة في الجامعات وخاص���ة لطلبة الصحافة حول
كي���ف يحمي الصحافي نفس���ه خالل تغطيت���ه األحداث،
وتطرق إل���ى إجراءات الس�ل�امة التي يج���ب أن يقوم بها
الصحافي.
ووص���ف ارزيقات العالق���ة بين الش���رطة والصحافي تنافرية
وه���ذا معروف ف���ي العال���م ،ولكن في فلس���طين اس���تطاعت
الش���رطة الخروج من هذه الفجوة من خالل ال���دورات التدريبية
الت���ي نظمتها مؤخ���را في أريحا مع مجموع���ات من الصحافيين
وإرشادهم عن إجراءات السالمة العامة.
وتخلل الورشة ،عرض فيديوهات إرشادية من إنتاج الشرطة.

األردن :بلدية رام الله تشارك بمؤتمر
مستقبل الثقافة في المدينة العربية

رقم الملف/430 :ج2017/
التاريخ2017/12/6 :

رقم المعاملة/1499 :ج2017/
التاريخ2017/12/6 :

ورقة إخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس
بالدعوى التنفيذية رقم 2017/5892

تنويه

رام الله " -األيام" :فازت لجن���ة االنتخابات المركزية ،بجائزة المؤتمر الدولي
السنوي الثاني عشر للشؤون االنتخابية ،الذي عقد في البحر الميت باألردن.
وح���ازت اللجن���ة على جائ���زة "المفوض له���ذا العام" ،التي تمن���ح من لجنة
التحكي���م ألفضل إدارة انتخابية حول العالم في كل عام ،وذلك خالل المؤتمر
الس���نوي الذي شارك فيه المدير التنفيذي للجنة هشام كحيل ،ومديرة دائرة
اإلجراءات س���هير عابدين ،وتنافست اللجنة مع عدد من الدول المرشحة لهذه
الجائزة.
وذكرت "االنتخاب���ات المركزية" ،أمس ،أن المؤتم���ر الدولي االنتخابي ينظم
س���نويًا من قبل المركز البريطاني الدولي للدراسات البرلمانية ،بمشاركة عدد
من لجان االنتخابات في العالم ،ويتم خالله مناقشة القضايا االنتخابية ويجري
فيه تبادل الخبرات االنتخابية.
وقالت :يت���وج المؤتمر بقي���ام لجنة تحكي���م دولية مختص���ة بمنح جوائز
تقديرية للمشاريع واألنش���طة الريادية التي تقوم بها لجان االنتخابات حول
العال���م ،حيث تكون المنافس���ة كبيرة بين الدول للحص���ول على هذه الجوائز
الس���نوية ،والتي تعطى تكريمًا ألفضل الممارس���ات االنتخابية وفق ش���روط
ومعايير دولية وضعت خصيصًا لهذا الغرض.

دولة فلسطين
سلطة األراضي
اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة تسجيل أراضي قلقيلية

مذكرة دعوى بالنشر
خاصة بالمدعى عليه صادرة عن محكمة صلح قلقيلية
بالدعوى رقم 2017/1146

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية نابلس
دائرة التنفيذ

لجنة االنتخابات تفوز بجائزة
المؤتمر الدولي للشؤون االنتخابية

إلى المحكوم عليه :معز قدري توفيق نصاصرة نابلس بيت فوريك ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
يجب عليك أن تؤدي في ظرف أسبوعين اعتبارًا من تاريخ تبلغك ورقة اإلخبار التنفيذي هذه في
ه���ذا العدد بالقرار المنفذ الصادر في القضية التنفيذي���ة رقم  2017/6071دائرة تنفيذ نابلس
وموضوعه���ا مطالبة بتنفيذ ق���رار الحكم بالدعوى الحقوقية رق���م  2014/586صلح نابلس بإلزام
المدعى عليه بدفع مبلغ  755ش���يكل باإلضافة للرس���وم والمصاريف لصالح المحكوم له ش���ركة
جوهر الزراعية وإذا انقضت هذه المدة فس���تضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم حس���ب األصول
والقانون بحقك.
مأمور التنفيذ

يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد فراس برهان راش���د
مصطف���ى وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدوري���ة رقم  167/2017/1578عدل
نابلس بتاريخ 2017/10/11
بمعاملة بيع على القطعة رقم  27من الحوض  43من أراضي طلوزة.
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 السير بإجراء المعاملة حسب األصول
ووفقًا للقانون.
الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
فراس برهان راشد مصطفى
		
ناظم مطلق حافظ براهمة
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف/5215 :ج2017/
التاريخ2017/12/6 :

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة صلح جنين

التاريخ2017/11/20 :
رقم الدعوى 2014/1552 :حقوق صلح جنين

تبليغ قرار حكم بالدعوى المدنية رقم  2014/1552صلح جنين بالنشر

إل���ى المدع���ى عليه :أيمن وصفي س���عيد مقبل م���ن ميثل���ون /جنين ومجهول مح���ل اإلقامة
حالي���ًا .نعلمك بأن محكمة صلح جنين ق���ررت وبتاريخ 2016/1/6م ف���ي الدعوى الحقوقية رقم
 2014/1552صلح جنين الحكم بإلزامك بدفع مبلغ  16500شيقل للمدعي بشار مصطفى حسن
نعيرات /ميثل���ون وكيله المحامي زهير زغيبي ـ جنين إضافة لتضمينك الرس���وم والمصاريف
ومبلغ  100دينار اتعاب محاماة.
ً
حكمًا حضوريًا قابال لالس���تئناف صدر وتلي علنًا باس���م الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في
2016/1/6م.
رئيس قلم الحقوق /محكمة صلح جنين
مصطفى أبو بكر

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس السيد محمد وائل عبد العزيز
عم���ران وذلك بصفة وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم  1712/2017/18413عدل
نابل���س بتاري���خ  2017/12/6والمعطوفة على الوكالة العامة رقم س���جل /1830صفحة
 2017/16الصادرة عن سفارة فلسطين في عمان بتاريخ 2017/11/28
بمعاملة بيع القطعة /القطع  22+39من الحوض  6من اراضي نصف اجبيل.
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض 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

جميل يوسف (سامي) ابراهيم الفقيه وناصر محمد وائل عبد العزيز عمران
جميل يوسف(سامي) ابراهيم الفقيه وسمية نبيل يوسف سامي ابراهيم خضر
جميل يوسف (سامي) ابراهيم الفقيه
دائرة تسجيل أراضي نابلس

