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القبض على عصابة تزوير ملكية
أراض فلسطينية في المنطقة "ج"
ٍ

مشاركون في الفعالية.

الخليل" :الهالل األحمر" تحيي اليوم العالمي للتطوع
الخلي���ل " -األي���ام" :احي���ت جمعي���ة اله�ل�ال االحمر
الفلس���طيني في الخليل فعاليات ي���وم التطوع العالمي
الذي يصادف الخامس من كانون األول من كل عام ،وذلك
بدعم من برنامج الشباب في االمم المتحدة.
وأوضح���ت الجمعي���ة في بي���ان صحافي ام���س ،أن 27
متطوعًا ومتطوعة من متطوعي الجمعية ومتطوعي االمم
المتحدة واللجن���ة الدولية للصليب االحم���ر زاروا حارتي
الساليمة وغيث في البلدة القديمة من الخليل ،وزودوا 50
عائلة تقطن في ه���ذه المناطق المغلقة بمدافئ واغطية
وحقائب اس���عاف وطفايات للحريق ،باإلضافة لعمل يوم
فرح ومرح لسكانها.
ّ
وبين رئيس الجمعية في الخليل الحاج سميح ابو عيشة
ان العمل التطوعي ف���ي الجمعية يعتبر احد ابرز الركائز
التي تش���كل الجمعي���ة وعملها ،وتأتي هذه المناس���بة
إلظهار العم���ل التطوعي العالمي والعمل على تجس���يد
روح العمل التطوعي بين أبناء المجتمع ،كما وتشكل هذه
المناس���بة فرصة إلظهار العمل التطوع���ي والبرامج التي
تهدف لخدمة أبناء المجتمع وتلبية احتياجاته بالشراكة
مع المؤسسات العاملة في الوطن.
واضاف :عزمت الجمعية الختيار البلدة القديمة بشكل
ع���ام والمناطق المغلقة لك���ي تحتفي بهذه المناس���بة
إلظهار القيمة االنس���انية والحضاري���ة للمنطقة والعمل

الرقم889/9/1 :

على دعم سكان المناطق المستهدفة ،فيما تتعدد برامج
الجمعية المقدمة لس���كان الخلي���ل القديمة في مجاالت
العم���ل التطوعي والصحي والتنموي والتعليمي من خالل
مراكزها المنتشرة في البلدة القديمة.
كما ثمن مدير عام الجمعية في الخليل هارون الجوالني
جه���ود المتطوعين ف���ي كافة اماك���ن تواجدهم ،مؤكدا
ان العم���ل التطوعي يعتبر مقياس���ا للثقافة والرقي لدى
الشعوب ،كما ان مبدأ التطوع يعتبر من اهم المبادئ التي
تقوم عليها الجمعية وتدعمها بقوة.
فيما اكد منس���ق متطوعي الجنوب س���ليم القيمري ان
هذه المناس���بة تهدف بش���كل خاص الى اتخاذ التدابير
لزي���ادة الوع���ي بأهمية اإلس���هام بالخدم���ة التطوعية،
وتحفيز المزيد من الناس من جميع مس���الك الحياة على
تقديم خدماتهم كمتطوعين في شتى اماكن تواجدهم.
م���ن ناحيته قال هان���ي هندية مدير برنامج الش���باب
ف���ي االمم المتحدة بان برنامج متطوع���ي األمم المتحدة،
يهدف الى تعبئة آالف المتطوعين في كل عام ،عن طريق
العمل مع الشركاء والحكومات بهدف إنشاء برامج وطنية
للمتطوعي���ن تعزز العمل التطوعي ف���ي البلدان وتحافظ
علي���ه ،وذلك لتحقي���ق التنمية البش���رية المس���تدامة
والمس���اهمة في الس�ل�ام والتنمية والعمل على تحقيق
األهداف اإلنمائية.

نابلس " -وفا" :أفاد مصدر أمن���ي ،أمس ،بأن جهاز المخابرات العامة في نابلس ألقى
القبض عل���ى عصابة متهمة في تزوي���ر وثائق تخص أراضي مواطنين فلس���طينيين
واقعة في المنطقة المصنفة "ج".
وأوضح المصدر لـ"وفا" ،أن الجهاز بعد عملية متابعة استخبارية دقيقة اعتقل ثالثة
بأراض تخص
أش���خاص قد أقروا بقيامهم بعمليات التزوير والتالعب باألوراق الخاصة
ٍ
مواطنين م���ن بلدة عرابة جنوب جنين ومدينة البيرة ،مش���يرا إلى أن أصحاب األراضي
يقيمون في الخارج.
جار اس���تكمال التحقيقات به���دف الوصول لش���ركاء آخرين
أن���ه
وأوض���ح المصدر
ٍ
متورطين في القضية واعتقالهم ،مش���يرا إلى أن المتهمين أقدموا على تزوير تسعة
دونمات ونصف الدونم في بلدة عراب���ة ،وثالثة دونمات ونصف الدونم في البيرة ،من
أصل  22دونما.
وذكر المص���در األمني أن جهاز المخابرات العامة يهي���ب بالمواطنين "الحذر من أي
ش���بهات تتعلق ببيع أرض تقع في المناطق المصنفة "ج" ،وذلك لخطورة هذا التالعب
عل���ى أمن الوطن والمجتمع ،وضرورة إبالغ الجهاز في حال االش���تباه بأية قضية تالعب
تخص األراضي من أجل متابعتها ومنعها".

ضبط سوالر مهرب في الخليل
رام الله " -وفا" :ضبط جهاز األمن الوقائي ،أمس 3000 ،لتر سوالر مهرب في محافظة
الخلي���ل .وأوضحت إدارة العالقات العامة واإلعالم في جهاز األمن الوقائي ،أنه بناء على
ّ
معلومات دقيقة تمكن األمن الوقائي في محافظة الخليل ،بالتعاون مع دائرة الش���ؤون
العامة والبترول في الجهاز من ضبط كمية كبيرة من الس���والر المهرب داخل باص من
نوع مرسيدس ،وتقدر بنحو  3آالف لتر.
وأضافت :إنه تم التحرز على الكمية وتس���ليمها لهيئة البترول ،وتحويل المتهمين
إلى جهة االختصاص الستكمال اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم.

شرطة جنين تحاضر في مدرسة
برطعة الثانوية حول الجرائم االلكترونية
جنين " -األيام" :نظمت ش���رطة جنين
بالتعاون مع مديري���ة التربية والتعليم
العال���ي ،أم���س ،محاضرة ح���ول الجرائم
اإللكترونية اس���تهدفت طالبات مدرسة
بنات برطعة الثانوية المعزولة بس���ياج
الفصل العنصري جنوب غربي المدينة.
وذك���ر بي���ان إلدارة العالق���ات العامة
واإلعالم في الش���رطة ،أن مس���ؤول وحدة
الجرائ���م اإللكترونية في ف���رع المباحث
العامة بشرطة المحافظة ،النقيب محمد

دولة فلسطين

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
مجلس التنظيم األعلى

المجلس األعلى للقضاء
لدى محكمة بداية غزة – الموقرة
التاريخ2017/2/26 :

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى
بشأن إعادة إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شوارع ومرافق عامة لغايات
اإلفراز في القطع  26حوض  6بيت امرين /محافظة نابلس
قرر مجلس التنظيم األعلى بجلس���ته رقم  2017/2تاريخ 2017/2/20م ،بموجب القرار رقم
 55إعادة إيداع المش���روع لالعتراضات لمدة خمسة عشر يوما والمتعلق بالقطعة  26في
ح���وض  6من اراضي بيت امرين والقطعة  9من الح���وض  4من اراضي بيت امرين .وذلك
حس���ب المخططات المودعة ف���ي مقر الحكم المحلي /نابلس وف���ي مقر مجلس الخدمات
المش���ترك للتخطيط والتطوير لقرى ش���مال غرب نابلس ،استنادًا للمواد  26 ،21 ،20من
قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم  79لسنة 1966م.
ويجوز ألي ش���خص أو س���لطة أو مؤسس���ة رس���مية أو أهلية ممن له���م مصلحة تقديم
اقتراحاتهم أو اعتراضاتهم على المش���روع خالل خمس���ة عش���ر يومًا م���ن تاريخ اإليداع
بالجريدة الرسمية وجريدتين محليتين ،على أن تدعم االعتراضات أو المقترحات المقدمة
بمخططات إيضاحية ووثائق ثبوتية.
حسين األعرج
وزير الحكم المحلي
رئيس مجلس التنظيم األعلى

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي طوباس

التاريخ 2017/12/ 6:
رقم المعاملة /1286:ج2017/
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة فراس برهان راشد مصطفى بصفته الوكيل
ال���دوري بموجب الوكالة الدورية رقم ( )166 /2017/1278الصادرة عن كاتب عدل طوباس
بتاري���خ  2017/8/23والمعطوفة على الخاصة رق���م ( )163 /2017/700الصادرة عن كاتب
عدل طوباس بتاريخ  2017/5/17بموجب الوكالة الدورية رقم ( )166 /2017/1423الصادرة
عن كاتب عدل طوب���اس بتاريخ  2017/9/20بموجب الوكال���ة والدورية رقم (/2017/1362
 )166الص���ادرة عن كاتب عدل طوب���اس بتاريخ  2017/9/7والمعطوف���ة على الخاصة رقم
( )2017 /36/1790الص���ادرة عن س���فارة دولة فلس���طين في األردن بتاري���خ 2017/8/30
بموج���ب الوكالة والخاصة رقم ( )2017 /63/179الصادرة عن س���فارة دولة فلس���طين في
األردن بتاري���خ  2017/9/6وذل���ك لتقديم معاملة بي���ع /1286ج 2017/على قطعة األرض
رقم()165م���ن الحوض ( )10من أراضي طوباس وذل���ك لتقديم معاملة بيع /1286ج2017/
عل���ى قطعة األرض رقم()74من الحوض ( )13من أراضي طوباس وذلك لتقديم معاملة بيع
/1286ج 2017/على قطعة األرض رقم()82من الحوض ( )13من أراضي طوباس
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عش���رة أيام
من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة :فراس برهان راشد مصطفى
اس���م الموكل ( المالك ) :فارس +يونس  +حس���ن  +جمال  +عدن���ان  +علي +نوال  +ابناء
أنيس فايز س���ليمان محمد  +أحمد  +محمود  +منى  +مريم  +جهيده  +سلطيه  +ابتسام
 +سناء  +أبناء محفوظ شحاد زيد  +فتحيه  +عزيه ابناء ابراهيم محمود زيد

دائرة تسجيل أراضي
محافظة طوباس

في الطلب رقم 2017 /2033م
في القضية رقم 2017 / 761م	
المس���تدعين - 1/ب���دوي معين بدوي اليازج���ي هوية رق���م 2- ،901364430محمد معين بدوي
اليازج���ي - 3أحمد معين بدوي اليازجي 4-محمود معين بدوي اليازجي .جمعيهم من غزة ش���ارع
الجالء مقابل شركة جوال برج وطن .وكيلهم المحاميان  /وائل قويدر ومحمد القر – المحاميان
المستدعى ضدهم - 1/أميرة محمود شعبان أغا األرناؤط باألصالة عن نفسها وباإلضافة إلى باقي
ورث���ة وتركة والدتها المرحومة بإذن الله  /بهية محمد حس���ن المباش���ر ووالدها المرحوم محمود
ش���عبان أغا - 2كاظم محمود شعبان أغا باألصالة عن نفسه وباإلضافة إلى باقي ورثة وتركة أخيه
المرحوم بإذن الله كمال محمود ش���عبان أغا - 3عصام محمد رش���يد صقر 4-نجاح محمد رش���يد
صقر5-صالح محمد رشيد صقر 6-غسان محمد رش���يد صقر- 7عصمت محمد رشيد صقر8-نادرة
محمد رش���يد صقر باألصالة عن نفسهم وباإلضافة لباقي ورثة والدتهم المرحومة حورية محمود
ش���عبان أغا جميعهم من غزة ش���ارع عمر المختار أول مدخل س���وق العملة - 10اس���مت محمود
س���فيان أغا من غزة ش���ارع عمر المختار أول مدخل س���وق العملة - 11عيد محمد يوسف المباشر
من غزة ش���ارع عمر المختار أول مدخل س���وق العملة - 12هيفاء كمال محمود شعبان أغا باألصالة
عن نفسها وباإلضافة إلى باقي ورثة وتركة والدها المرحوم كمال محمود أغا 13-دولت محمد عبد
الفتاح - 14س���يدة محمد عبد الفتاح - 15عواطف محم���د عبد الفتاح - 16بهية محمد عبد الفتاح
- 17حليمة علي عبد الكريم - 18دعاء أحمد محمد كمال محمد عبد الفتاح باألصالة عن نفس���هم
وباإلضاف���ة لباقي ورثة وتركة مورثيهم المرحومين أحمد محم���د كامل  /محمد عبد الفتاح محمد
محمود و"محمد سمير" محمد عبد الفتاح محمد محمود - 19كوثر أمين علي البشتاوي(العوري) 20
وليد وجيه مصطفى البش���تاوي - 21خالد وجيه مصطفى البش���تاوي  - 22مصطفى مفيد وجيهمصطفى البش���تاوي - 23فاروق وجيه مصطفى البش���تاوي - 24ملك وجيه مصطفى البش���تاوي
- 25س���هام وجيه مصطفى البش���تاوي باألصالة عن نفس���هم وبصفتهم ورثة المرحومة فريدة
حس���يب المباش���ر - 26زكي علي محمد نفيس - 27زكية علي محمد نفي���س - 28رياض رجائي
هاشم المباشر - 29فؤاد رجائي هاشم المباشر - 30جمال رجائي هاشم المباشر - 31وداد رجائي
هاشم المباش���ر - 32سعاد رجائي هاشم المباش���ر - 33آمال رجائي هاشم المباشر باألصالة عن
نفس���هم وبصفتهم ورثة المرحوم حليمة أحمد مناع - 34مزين محمد يوس���ف المباشر 35-نهاد
محمد يوس���ف المباشر - 36عيد محمد يوس���ف المباش���ر - 37عربية محمد يوسف المباشر 38
يوسف محمد يوسف المباشر باألصالة عن نفسهم وباإلضافة إلى باقي ورثة والدتهم المرحومةهدلة هاش���م المباشر - 39سعاد محمود شعبان أغا باألصالة عن نفسها وباإلضافة ورثة والدتها
المرحومة نظيرة حسيب محمد المباشر - 40ابتهاج شوكت هاشم المباشر.
مذكرة حضور بالنشر المستبدل
إلى المس���تدعى ضدهم المذكورين أعاله  ،بما أن المس���تدعين المذكورين أعاله قد أقاموا عليكم
قضية يطالبكم فيها بالتنفيذ العيني اس���تنادًا إلى ما يدعوه في الئحة دعواهم المحفوظة لكم
نس���خة منها في ملف الدعوى .لذل���ك يقتضي عليك أن تحضروا له���ذه المحكمة يوم الموافق
الثالثاء بتاريخ  2018/1/2الس���اعة التاسعة صباحًا  ،كما يقتضي عليكم إيداع جوابكم التحريري
خالل خمس���ة عشر يوم من تاريخ النش���ر ،وليكن معلومًا لديكم أنك اذا تخلفتم عن ذلك سينظر
في القضية والطلب باعتباركم حاضرين .حرر في 2017/12/5م
رئيس قلم محكمة البداية بغزة  /أ .محمد مطر

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي نابلس

رقم الملف/5207 :ج2017/
التاريخ2017/12/6 :

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد اس���امة هش���ام حسني
مقبول وذلك بصفته وكيال دوريا بموج���ب الوكالة الدورية رقم  1679/2017/11897تاريخ
2017/8/10
الصادرة من كاتب عدل نابلس
وذلك بمعاملة بيع على القطعة  101حوض رقم  24060من أراضي نابلس.
فم���ن 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)
اسامة هشام حسني مقبول
وجدي "محمد ربحي" قاسم قطب

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي طوباس

دائرة تسجيل أراضي
محافظة طوباس

تنويه
طوباس لم يذكراسم الموكل المالك :زياد في اإلعالن الصادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة
طوباس معاملة /1264ج2017/

						
متحدثون في المؤتمر الصحافي.

بلدية بيت لحم تنهي استعداداتها الستقبال أعياد الميالد
كتب حسن عبد الجواد:
أعل���ن رئي���س بلدية بيت لح���م أنطون س���لمان ،انتهاء كافة
االس���تعدادات والتحضيرات الس���تقبال أعياد الميالد ،مش���يرًا
إلى أن رس���الة المدينة للعالم هذا العام هي رسالة أمل تضيء
درب الخ�ل�اص من االحتالل ،واألمل بإقامة الدولة الفلس���طينية
المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وتطرق س���لمان في المؤتمر الصحافي ال���ذي نظمته البلدية،
أول من أم���س ،إلى برنامج االحتف���االت الميالدية المجيدة ،في
المدينة التي لبست حلة الميالد بهذه المناسبة.
وحض���ر المؤتمر المحافظ اللواء جبري���ن البكري ،ووكيل وزارة
اإلع�ل�ام الدكتور محمود خليفة ،ووكيل وزارة الس���ياحة علي أبو
س���رور ومدير عام الش���رطة في بيت لحم العقيد عالء الش���لبي،
وممث���ل مالط���ا لدى دول���ة فلس���طين روبن غاوتش���ي ،وأعضاء
المجلس البلدي ،ومدير عام البلدية أنطون مرقص ،وطاقم دائرة
شؤون المفاوضات والبلدية ،والشركاء والداعمون ،والعشرات من
الصحافيين المحليين واألجانب.
ولفت سلمان إلى أن بيت لحم توجه رسائلها إلى العالم أجمع
بضرورة العمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
وبين سلمان أن كل االستعدادات تهدف لتوفير سبل الراحة
للس���ياح الوافدين إليها عموم���ا وخالل فت���رة العيد خصوصا،
متطرقا ألهم الفعاليات التي تس���تعد لها بيت لحم خالل فترة
األعياد ،خاصة في ظل توافد الحجاج والزوار والسياح والعائالت
إلى هذه المدينة المقدس���ة ،حيث س���تكون س���مة االحتفاالت
بالعيد للعائالت.
وأض���اف إن العيد في فلس���طين له أبع���اد مختلفة ،فهو عيد
وطني وله بعد دول���ي وإقليمي ،حيث يتوافد الحجيج لبيت لحم
من مختلف المناطق.
من جهته قال اللواء البكري إنهم كجهة مس���ؤولة لن يمنعوا
االحتجاجات ضد مشاركة بطريرك الروم األرثوذكس ثيوفيلوس
الثالث ،في احتفاالت أعياد الميالد هذا العام.
وأوضح البكري أنهم سيس���تقبلون البطريرك ثيوفيلوس وفق
التقليد المتبع منذ سنوات طويلة ،دون أي مضايقة أو تدخل من
أحد ،مؤكدا أن استقباله ال يعني تأييده بتورطه في بيع أوقاف
الكنيسة لجهات إسرائيلية ،أو منحه الغطاء القانوني.

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة صلح نابلس

الرقم 2016/248 :
التاريخ2017/11/8 :

مذكرة دعوى
صادرة عن محكمة صلح نابلس بالقضية الحقوقية رقم 2016/248

إل���ى المدعى عليهم :محالت عل���ى كيفك وفواز عب���د المهدي عبد الس���ميع غيث من القدس
ومجهولي محل اإلقامة حاليًا.
يقتض���ى حضورك إلى محكمة صل���ح نابلس يوم  2018/1/3الس���اعة التاس���عة صباحًا للنظر
بالدعوى الحقوقية المرقومة أعاله والتي أقامها عليك شركة اسراء للبرمجة والكمبيوتر بواسطة
المحامي انور دويكات وموضوعها مطالبة مالية.
ً
ويمكنك���م الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى وعمال بالمادة  62من قانون
أص���ول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لس���نة  2001فإن���ه يقتضى عليكم تقديم الئحة
ً
جوابية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغكم النشر وإذا لم تحضروا أو ترسلوا وكيال عنكم
تجري محاكمتكم حضوريًا.
رئيس قلم محكمة صلح نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ 2017/12/ 6:
رقم المعاملة /1289:ج2017/
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة اس���امة س���ليمان عوض المشني بصفته
الوكيل الدوري بموجب الوكالة الدورية رقم ( )137 /2015/817الصادرة عن عدل طوباس
بتاري���خ  2015/4/6والمعطوف���ة على العامة رق���م ( )99 /2012/1410الصادرة عن عدل
طوباس بتاريخ 2012/7/8
وذل���ك لتقديم معاملة بيع /1289ج 2017/على قطعة األرض رقم()3من الحوض ( )29من
أراضي طوباس
فم���ن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عش���رة
أيام من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة :اسامة سليمان عوض المشني
اسم الموكل ( المالك ) :عزات +حسني  +مصطفى  +زياد  +عزيه أبناء محمد عبد الرحمن
أبو حمد
دائرة تسجيل أراضي
محافظة طوباس

دعوى الرقم 2017/694 :حقوق صلح طولكرم

هيئة القاضي مشتاق القاضي

التاريخ2017/12/3 :

مذكرة دعوى صادرة عن محكمة صلح طولكرم في الدعوى المدنية رقم 2017/694
حقوق صلح طولكرم لتبليغ المدعى عليه بالنشر
إلى المدعى عليه :اسالم حكم محمد اعمير ـ طولكرم ـ بلعا ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
يقتضى عليك الحضور إلى محكمة صلح طولكرم يوم  2018/1/3الس���اعة التاس���عة صباحًا
للنظر في الدعوى المدنية رقم  2017/694حقوق صلح طولكرم والتي أقامها عليك المدعي
رائد احمد ابراهيم ابو لبدة /جنين ـ وسط البلد بواسطة وكيله المحامي /محمود الحاج قاسم،
نسخة عن الئحة الدعوى وموعد جلسة.
وموضوعها :المطالبة بمبلغ  2000شيقل.
يمكنك الحضور إلى قلم المحكمة ش���خصيًا أو إرس���ال وكيل عنك لالط�ل�اع على تفاصيل
ً
الدع���وى وعمال بأحكام المادة رقم  62من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ
رقم  2لس���نة  2001يقتضى عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عشر يومًا من تاريخ
تبلغك بالنشر وبخالف ذلك تجري محاكمتك حضوريًا.
مع االحترام
رئيس قلم حقوق محكمة صلح طولكرم
رائد زيدان

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي طوباس
التاريخ2017/11/29 :
الرقم2010/2149 :

إلى المحكوم عليهم .1 :وليد خليل عاصي  .2عادل س���اكب عبد اللطيف طاهر  .3نايفة عبد الله
ش���رارة القراقرة  .4اس���مهان بدر فرح عبد الصمد  .5تمام عوض محمد ابو عاصي  .6زريفة حمدان
عبد الجابر  .7اشرف فرح بدر عبد الصمد  .8أمجد فرح بدر عبد الصمد  .9اياد فرح بدر عبد الصمد
 .10أحالم فرح بدر عبد الصمد  .11أماني فرح بدر عبد الصمد  /البيرة /مجهولي محل اإلقامة حاليًا.
المحكوم له :عادل زكريا عثمان النتشة /وكيله المحامي اياد القاضي.
ان���ه قد تم تجديد اإلجراءات في الملف التنفيذي المرقوم أعاله قد حضر/ت إلى دائرتنا وطرح/ت
لتنفيذ الحكم الص���ادر عن محكمة صلح رام الله في الدع���وى الحقوقية رقم  2004/101الصادر
بتاريخ  2010/1/6المتضمن إلزام المدعى عليهم (إزالة الش���يوع في قطع األراضي رقم  65حوض
 23المس���مى خلة العمياء من اراضي البيرة ،وذلك ببيعه���ا بالمزاد العلني بمعرفة دائرة التنفيذ
على أن توزع بين الشركاء في قطعة األرض موضوع الدعوى كل حسب حصته في سند التسجيل
وإلزام الشركاء بدفع الرس���وم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة كل حسب حصته في سند
التس���جيل .لذا يتوجب عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أس���بوعين من نشر
هذا اإلعالن وبعكس ذلك سيتم السير بإجراء التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك
بالنشر حسب األصول والقانون.
مع االحترام
مأمور التنفيذ
إياد مشهور

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي طوباس

وأك���د أنه على تواصل مع جمي���ع الجهات في بيت لحم ،وعلى
رأسهم الشباب العربي األرثوذكسي ،منذ بداية األزمة ،ويعملون
على التنسيق معهم.
وق���ال إن للجميع الح���ق في االحتج���اج بش���كل قانوني ضد
البطري���رك ،ولن يكون هناك موقف أو أي إجراءات مس���بقة ضد
المحتجين ،مشيرا إلى أنهم كمحافظة جاهزون للتنسيق معهم
للتعبي���ر عن أي احتج���اج يودون إيصاله ،مثمن���ا حرصهم على
الحفاظ على أمالك الكنيسة.
وأش���ار إلى أنهم سيعملون على إحياء أعياد الميالد كمناسبة
ديني���ة ،بما ال يؤثر على الوضع في مدين���ة بيت لحم ،مؤكدا أن
الجميع يقف ضد بيع وتسريب األراضي لالحتالل اإلسرائيلي.
وتطرق أبو س���رور إلى واقع الس���ياحة في فلسطين واالرتفاع
الملحوظ في عدد الس���ياح لهذا العام حيث س���جلت فلس���طين
حس���ب تقارير منظم���ة الس���ياحة العالمية البل���د األكثر نموًا
سياحيًا في العالم خالل النصف األول من العام الحالي.
م���ن جهته ق���ال خليفة إنه ت���م اعتم���اد  460صحافيا عربيا
وأجنبي���ا %٤٢ ،منهم من وس���ائل إع�ل�ام دولي���ة و %٥٨منهم
فلسطينيون ،مشيرًا إلى أن الرسالة ستكون متنوعة كون أن عدد
الصحافيين يعكس اهتماما محليا وأجنبيا.
واخت���م خليفة بأن رس���الة المحبة والس�ل�ام هي رس���الة كل
الش���عب الفلس���طيني ،وأن الوحدة تجس���دت ف���ي الدفاع عن
األقصى للفلسطينيين موحدين مسلمين ومسيحيين.
من جهته قال العقيد عالء ش���لبي إنه تم عقد عدة اجتماعات
لجهاز الش���رطة لوضع خطط أمنية وترتيب���ات للتنظيم مع كل
الجهات ،لتس���هيل حركة السير ،وتحديد المركبات ووضع خطة
مرورية لحركة السير أثناء فترة األعياد المجيدة.
وأضاف ش���لبي إن الش���رطة أتمت االس���تعدادات الستقبال
وتأمين أعياد الميالد المجيدة ،مش���يرا إل���ى أن الترتيبات تتم
بالتعاون بين مختلف األجهزة األمنية الفلس���طينية ،مش���ددا
عل���ى أن هناك تعاونا وثيقا بين مختلف األجهزة من خالل غرف
عمليات سيتم إنشاؤها بالتعاون مع الجهات المعنية.
ولفت ش���لبي إلى أنه تم وضع خطة مرورية بهدف التسهيل
عل���ى المواطني���ن والحج���اج وزوار المدين���ة بمناس���بة األعياد
الميالدية المجيدة ،مش���ددا على أن الخطة بتفاصيلها ستعلن
للمواطنين.

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة صلح طولكرم

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم 2010/2149

دائرة تسجيل أراضي نابلس

التاريخ 2017/12/ 6:
رقم المعاملة /1287:ج2017/
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة اس���امة س���ليمان عوض المشني بصفته
الوكيل الدوري بموج���ب الوكالة الدورية رقم ( )137 /2015/820الصادرة عن عدل طوباس
بتاريخ 2015/4/6
وذل���ك لتقديم معاملة بي���ع /1289ج 2017/على قطعة األرض رقم()7من الحوض ( )24من
أراضي طوباس
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عشرة أيام
من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة :اسامة سليمان عوض المشني
اسم الموكل ( المالك ) :حسني محمد عبد الرحمن أبو حمد

قبها ،قدم م���ادة المحاضرة بحضور عدد
من معلمات المدرسة وأكثر من  80طالبة
م���ن طالبات المرحل���ة الثانوية وعدد من
أولياء األمور.
وقدم قبها في محاضرته ،ش���رحا حول
ماهي���ة الجرائم اإللكتروني���ة وما يندرج
تحتها م���ن جرائم كاالبت���زاز والتهديد
والتش���هير وم���ا إل���ى ذلك م���ن جرائم،
وكيفية تعامل الشخص في حال تعرضه
البت���زاز أو تهدي���د من خالل اس���تخدام
وس���ائل التكنولوجي���ا الحديثة كمواقع
التواصل االجتماعي ،مشددا على أهمية
التواصل األكيد مع الشرطة لتقديم ومد
يد العون والمساعدة له حيال ذلك.
وثمنت مديرة المدرس���ة ،دور ش���رطة
المحافظة في حف���ظ أمن وأمان المواطن
وحرصها على توعيته وتثقيفه في هذه
المواضي���ع ما يضمن س�ل�امته وتحقيق
أمنه الشخصي وبالتالي المجتمعي.

(عدسة " :األيام")

رقم الملف/5202 :ج2017/
التاريخ2017/12/6 :

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد/ة س���بأ تيسير حسن
شولي وذلك بصفة وكيال عاما بموجب الوكالة العامة رقم سجل /1807صفحة 2017/113
سفارة دولة فلسطين ـ عمان بتاريخ 2017/10/5
بمعاملة بيع على القطعة رقم  27من الحوض  13من أراضي عصيرة الشمالية.
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)
سبأ تيسير حسن شولي
		
نبيل فايز موسى الشراقا
دائرة تسجيل أراضي نابلس

التاريخ 2017/12/ 6:
رقم المعاملة /1290 :ج2017/

يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة أس���امه س���ليمان عوض المشني من بلدة
طوباس بصفته الوكيل بموجب الوكالة الدورية رقم ( )137 /2015/825الصادرة عن عدل
طوباس بتاريخ  2015/4/6والمعطوفه على الوكالة العامة رقم ( )99 /2012/1410الصادرة
عن ع���دل طوباس بتاريخ  2012/7/8والمعطوفه على الوكال���ة العامة رقم (/2012/1418
 )99الصادرة عن عدل طوباس بتاريخ  2012/7/8وذلك لتقديم معاملة بيع /1264ج2017/
على قطعة األرض رقم()117من الحوض ( )16من أراضي طوباس فمن له أي اعتراض عليه
التق���دم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عش���رة أيام من تاريخ النش���ر وإال
سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة :أسامة سليمان عوض المشني
اس���م الموكل ( المالك ) :عزات ,حس���ني ,مصطفى,زياد ,فوزية أبناء محمد عبد الرحمن ابو
حمد
نبيل ,سميرة ,نبيله ,ليلى,وفاء ,مها ,كفاح أبناء عبد الرحمن محمد ابو حمد
دائرة تسجيل أراضي
محافظة طوباس

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة صلح طولكرم
دعوى الرقم 2017/991 :حقوق صلح طولكرم

هيئة القاضي دليلة الشوملي التاريخ2017/12/4 :

مذكرة دعوى صادرة عن محكمة صلح طولكرم في الدعوى المدنية رقم
 2017/991حقوق صلح طولكرم لتبليغ المدعى عليه بالنشر

إلى المدعى عليهم .1 :حس���ين مصطفى حس���ن يحيى  .2سمارة مصطفى حسن يحيى  .3ياسر
مصطفى حس���ن يحيى  .4منصور مصطفى حسن يحيى  .5نهاية مصطفى حسن يحيى  .6عمر
حسن سمارة يحيى وجميعهم من طولكرم ومجهولي محل اإلقامة حاليًا.
يقتض عليكم الحضور إلى محكمة صلح طولكرم يوم  2017/1/8الس���اعة التاسعة صباحًا للنظر
ف���ي الدعوى المدنية رق���م  2017/991حقوق صل���ح طولكرم والتي أقامها علي���ك المدعي خالد
مصطفى حس���ن يحيى بواسطة وكيله العام المحامي فادي صويص من طولكرم بموجب الوكالة
العامة سجل  1353صفحة  2014/18الصادرة عن سفارة فلسطين في األردن بتاريخ 2014/3/23
والمصادق عليها حسب األصول والقانون ،مرفق صورة عن الئحة الدعوى.
وموضوعها :إزالة شيوع غير مقدرة القيمة
يمكنكم الحضور إلى قلم المحكمة ش���خصيًا أو إرسال وكيل عنكم لالطالع على تفاصيل الدعوى
ً
وعمال بأحكام المادة رقم  62من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ رقم  2لس���نة
 2001يقتضى عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبلغكم بالنش���ر
وبخالف ذلك تجري محاكمتكم حضوريًا.
مع االحترام
رئيس قلم حقوق محكمة صلح طولكرم
رائد زيدان

