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افتتاح معرض فني إلبداعات
ذوي اإلعاقة في جامعة خضوري
ضمن سلسلة من النش���اطات التي تقيمها الجامعة انطالقا من
إيمانها بحقوق األش���خاص ذوي اإلعاقة التي تكفلها القوانين
والمعاه���دات الدولية وتدعو لها األدي���ان واألعراف كافة ،وهو
إح���دى الفعاليات التي انبثقت عن اتفاقية وقعتها الجامعة مع
االتحاد العام لألشخاص ذوي اإلعاقة.
واض���اف عمار :ته���دف الجامعة من إقامة ه���ذا المعرض إلى
دعم هذه الفئة عن طريق عرض ابداعاتهم الفنية وأش���غالهم
اليدوية وتس���ويقها به���دف تمكينهم اقتصاديا وتس���هيل
دمجهم الفعال مع مختلف فئات المجتمع.
م���ن جانبه ،أكد مرعي أن المعرض يهدف الى تس���ليط الضوء
على إنجازات األشخاص ذوي اإلعاقة وإبراز مواطن اإلبداع لديهم
وتغيير الصورة النمطية عنهم ،وهو مس���احة لعرض وتس���ويق
انتاجاتهم على المجتمع المحلي وتمكينهم اقتصاديا.
وأض���اف أن المعرض يأتي في إطار توعي���ة المجتمع المحلي
ح���ول التحديات والصعوبات التي تواجه ذوي اإلعاقة والقوانين
والحقوق المش���روعة لهم ،وهو تجديد الدعوة لتطبيق القوانين
واللوائح الخاصة بهم أسوة بمختلف فئات المجتمع.

طولك���رم " -األي���ام" :اس���تضافت جامعة فلس���طين التقنية-
خضوري ،وبمناس���بة الي���وم العالمي لألش���خاص ذوي اإلعاقة،
معرض���ًا إلبداع���ات األش���خاص ذوي اإلعاقة ال���ذي نظمته لجنة
المحافظ���ة لمناص���رة ذوي اإلعاقة في طولك���رم برعاية وحضور
المحاف���ظ عصام أبو بكر وبالتعاون مع االتحاد العام لألش���خاص
ذوي اإلعاقة وبالشراكة مع عمادة شؤون الطلبة في الجامعة.
وحضر االفتتاح نائب رئيس الجامعة للش���ؤون األكاديمية د.
معتمد الخطيب ،ونائب رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية د .نافع
عساف ،وعميد الشؤون الطالبية د .حسين شنك ،ومساعد رئيس
الجامعة للعالقات العامة والمجتمعية أحمد عمار ،ورئيس اتحاد
األش���خاص ذوي اإلعاقة في طولكرم مج���دي مرعي وممثلون عن
المؤسسات الرس���مية وعدد من المهتمين بقضايا ذوي اإلعاقة
وطلبة الجامعة.
وش���دد المحافظ على مس���اندة األش���خاص ذوي اإلعاقة على
م���دار العام ،مؤكدًا على االهتمام بهذه الفئة من أبناء الش���عب
الفلسطيني.
من جهته ،أوضح عمار أن المعرض الذي يس���تمر يومين يأتي

انطالق الخطوات األولى لبرنامج
بناء  100مدرسة جديدة في غزة

"األوقاف" تبحث في ّ
عمان
ترتيبات موسم الحج والعمرة
ّ
عمان " -وفا" :بحث وفد من وزارة األوقاف والشؤون الدينية ،مع القنصل العام للمملكة
العربية السعودية في األردن صالح البديوي ،الترتيبات المتعلقة بموسم الحج والعمرة
للموسم الحالي.
ج���اء ذلك خالل اجتماع في العاصم���ة األردنية ّ
عمان ،بين وفد من الوزارة ضم الوكيل
زياد الرجوب ،والوكيل المس���اعد للحج والعمرة حس���ام أبو الرب ،ومدير عام الحج سليم
األشقر ،إضافة إلى سكرتير سفارة دولة فلسطين لدى األردن بسام حجاوي ،مع القنصل
السعودي.
وبحث االجتماع اإلج���راءات الجديدة التي طبقت على موس���م العمرة ،من حيث إلزام
المعتمر الذي أدى العمرة خالل الس���نوات األخيرة بدفع مبلغ  2000ريال سعودي ،حيث
طلب الوفد الفلس���طيني إعفاء معتمري فلس���طين منها نتيجة للظروف الصعبة التي
يعيشونها.
وت���م االتفاق على بدء العمل بموس���م الح���ج مبكرًا ،حيث أكد الوف���د أن الوزارة بدأت
باالتف���اق عل���ى كافة الترتيبات الخاصة بالموس���م بم���ا يتفق مع األنظم���ة والقوانين
المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
وفي نهاية االجتماع ،تم االتفاق على استمرار اللقاءات التشاورية ،ووضع آليات عمل
منظمة تكفل خدمة المعتمرين وحماية حقوقهم.

"تنفيذي جنين" يناقش
قضايا ذات صلة بالشأن المحلي

جنين  -محمد بالص :ناقش المش���اركون في االجتماع الدوري للمجلس التنفيذي في
محافظة جني���ن ،أمس ،رزمة من القضايا ،من أبرزها تل���ك المتعلقة بآلية تنظيم معبر
الجلمة ،والتعديات على الطرق واألراضي الزراعية.
وتناولوا خطة الطوارئ لفصل الشتاء ،والنظافة ،ومكافحة انتشار المركبات والدراجات
رام الل����ه " -األي����ام" :أعلنت وزارة التربي����ة والتعليم العالي ،التطويرية في المحافظات الشمالية.
النارية غير القانونية ،وأزمة المياه ،واالختناق المروري ،ومكافحة انتشار الكالب الضالة.
وأش���ار إلى أن "برنامج المئة" س���يضمن التخلص من النظام
أم����س ،انطالق الخطوات األولى لبرنام����ج "المئة" ،الذي يهدف
وعقد االجتماع في مقر المحافظة برئاس���ة المحاف���ظ ،اللواء إبراهيم رمضان ،وحضور
إلى بناء  100مدرس����ة جديدة في قط����اع غزة ،لتأكيد الخطوات المس���ائي في عدد من المدارس الحكومية ،وسيسهم في الحد مدير شرطة المحافظة ،العقيد حقوقي مهند صوان ،ومدير االرتباط العسكري ،المقدم
التطويرية الشاملة للقطاع التعليمي في رئتي الوطن.
من االكتظاظ عبر استيعاب األعداد المتزايدة من الطلبة ،مبينًا محمد قندس ،وأمين س���ر حركة فتح في اإلقليم ،الدكتور نور أبو الرب ،ورئيس البلدية،
ترجمة
وذلك
مهنية؛
مدارس
تش���ييد
على
سيركز
البرنامج
أن
فكرة
إن
وقال وزير التربي����ة والتعليم العالي ،صبري صيدم:
الدكتور محم���د أبو غالي ،ونائب مدي���ر المجلس األعلى للمرور ،محم���د حمدان ،ونائب
التعليم
بواقع
النهوض
إلى
الرامية
وسياساتها
الوزارة
لمساعي
التربوي،
ه����ذا البرنامج ج����اءت مؤكدة عل����ى وحدوية العم����ل
المحافظ ،كمال أبو الرب ،وعدد من كادر المحافظة.
واس����تجابة عاجل����ة لالحتياج����ات التعليمي����ة في قط����اع غزة المهن���ي والتقني والحد م���ن ظاهرة البطالة المتفش���ية بين
واتفق المجتمعون ،على تشكيل لجنة باإلجماع مكونة من المحافظة ،ومجلس قروي الجلمة،
وتلبيتها ،خاصة في مجال األبنية المدرس����ية ،مش����يرًا إلى أن الشباب ،وكذلك سيتم إدخال الطاقة الشمسية لهذه المدارس ومكتب العمل ،والحكم المحلي ،والغرفة التجارية ،تعمل على متابعة تنظيم العمل على معبر
البرنامج يأتي في إطار المناقش����ات والمتابعات واالجتماعات الجديدة ،والتي س���تعمل على توليد الطاقة الكهربائية التي الجلمة ،وجباية رسوم رمزية من العمال لتحسين المرافق العامة فيه للجميع.
وعل���ى صعيد التعدي���ات على الط���رق واألراضي الزراعي���ة ،قال المحاف���ظ ،إن هذه
الدورية مع المانحين والش����ركاء الدوليين والداعمين للتعليم يحتاجها قطاع غزة ،وغيرها من المعايير الدولية التي تتبعها
المس���ؤولية على عاتق المجالس البلدي���ة والقروية لمنع المخالفي���ن من التعدي على
الوزارة في مدارسها النموذجية والجديدة.
في فلسطين.
وأوضح صي����دم أن البرنام����ج يتقاطع مع عدي����د التوجهات الممتلكات العامة ،بالتعاون مع الجهات المختصة في مديرية الحكم المحلي والشرطة
ودعا صيدم الش����ركاء الدوليين إلى المباشرة بتوفير الدعم
لمتابعة كافة التعديات.
ال��ل�ازم له����ذا البرنامج ،الذي سيس����هم في خدم����ة االقتصاد التطويرية الراهنة وينسجم مع الخطوات التي خطتها الوزارة
وش���دد رمضان على ضرورة إع���ادة تفعيل القرار اإلداري الص���ادر بموجب صالحياته
الوطن����ي في غزة ،عبر توفير مليون وس����بعمائة ألف يوم عمل ،لتطبي����ق برنام����ج الرقمنة ودم����ج التعليم المهن����ي والتقني
ويلزم بموجبه منع شركات أصحاب الباطون بتزويد المخالفين بمواد البناء ومنع إيصال
وخل����ق فرص عمل لحوال����ى  15ألف من العمال والمهندس����ين بالتعليم العام في مدارس غزة وغيرها من الجهود المتواصلة ،الخدم���ات ألية أبني���ة غير مرخصة ،وهو ذات القرار ال���ذي ينطبق على أصحاب محطات
والفنيين والمقاولين وغيرهم ،مبينًا أن إعالن البرنامج في هذه الفتًا إلى أن البرنامج جاء بعد الزيارات والجوالت واللقاءات التي الوقود بإلزامها بعدم تزويد المركبات والدراجات النارية غير القانونية بالوقود.
األوقات بالذات يبرهن على الرغبة الجادة واإلصرار على تمكين عقدتها الطواقم التربوية ف����ي غزة ،والتي أكدت ضرورة البدء
وجرى اس���تعراض خطة الطوارئ الخاصة بفصل الش���تاء والتدابير التي تم اتخاذها
القطاع التعليمي في المحافظات الجنوبية ،بالتوازي مع الخطط بمثل هذا البرنامج الحيوي.
وجاهزي���ة المؤسس���ات ذات العالقة من األعضاء في اللجن���ة للتدخل في حال وقوع أي
ط���ارئ ،والتركيز عل���ى المناط���ق التي
تتعرض لسيول نتيجة األمطار وتنظيف
إعالن صادر عن المحكمة الكنسية البدائية
دولة فلسطين
كافة العبارات والسدود.
لبطريركية الروم األرثوذكس بالقدس الشريف
واس���تعرض المجتمعون ،أزمة المياه
سلطة األراضي
في القضية الحقوقية عدد السجل 2017/240
الت���ي تعان���ي منه���ا المدينة س���نويا،
دائرة تسجيل األراضي
ليك���ن معلومًا لدى الجميع أن المس���تدعي حكمت جورج عودة اب���و ردينة من بيت لحم قد تقدم
والتوصي���ات بإيج���اد حل���ول جذري���ة
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين
بطلب لدى هذه المحكمة بتاريخ  ،2017/11/28ألجل تعينه مدير تركة على أمالك السيدة زهية
لمعالجتها ،وناقش���وا االختناق المروري
رقم الملف/100 :ش2017/
عيسى البندك وقد تحدد يوم الخميس  2018/1/18الساعة العاشرة موعدًا للنظر في هذا الطلب.
وض���رورة اتخ���اذ اإلج���راءات الكفيل���ة
التاريخ2017/12/4 :
فعلى كل َمن يرغب في االعتراض على هذا الطلب المبين أعاله أن يحضر إلى قاعة المحكمة في
بمعالجة األزمة المروري���ة واقتراح خطة
إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
مرورية فاعلة للمدينة.
اليوم المحدد .وبخالف ذلك فإن هذه المحكمة ستسير في إجراءاتها القانونية حسب األصول.
يعل���ن للعموم أنه تقدم إل���ى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد محم���د جابر محمد
القدس في 2017/11/28
فضالي وذلك بصفة وكيال خاص���ا بموجب الوكالة الخاصة رقم  434/2017/8635تاريخ
وت����م االتفاق على مناقش����ة قضية نظافة
المحكمة
2017/8/28
المدين����ة ودور إدارة مك����ب زه����رة الفنجان
أنا /محمد جابر محمد فضالي بصفتي وكيال عن س���هاد امين س���عيد األحمد  +موسى
للنفايات الصلبة في اجتماع آخر سيتم عقده
 +محمد  +جيهان  +إيمان أبناء "أحمد ش���وقي" موس���ى الحاج حس���ن بموجب الوكالة
األس����بوع القادم بحضور أعضاء المجلس����ين
الخاص���ة رق���م  434/2017/8635الصادرة ع���ن كاتب عدل جنين بتاري���خ 2017/8/28
دولة فلسطين
التنفيذي واالستشاري بشكل موسع.
والمعطوف���ة على الوكالة العامة رق���م  418/2014/1037الصادرة عن كاتب عدل جنين
بتاريخ 2014/1/30
أصرح عن بيع الشقة الموصوفة أعاله
الصادرة من كاتب عدل جنين وذلك بمعاملة بيع القطعة /القطع  125شقة  167حي رقم
حوض رقم  20068من اراضي جنين.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عشرة أيام من
تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل

اسم الموكل (المالك)

سهاد أمين سعيد األحمد  +موسى  +محمد  +جيهان محمد جابر محمد فضالي
 +إيمان أبناء "احمد شوقي" موسى الحاج حسن
دائرة األراضي مكتب جنين

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

رقم الملف2017/8886 :
التاريخ2017/12/6 :

السلطة القضائية
دائرة تنفيذ جنين
آالء احمد ابراهيم نواهضة
جنين اليامون حارة الخمايسة منزل يحيى الحاج جميل نواهضة

نعلمكم انه بتاريخ  2017/12/5قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2017/5038
والمكونة فيما بين
المحكوم له/م .1 :صبحي صالح حسن أبو حسن /جنين
المحكوم عليه/م .1 :آالء أحمد ابراهيم نواهضة /جنين
اش���عارك انه يجب عليك أن تقوم في ظرف اسبوعين من تاريخ تبلغك بدفع مبلغ  5000شيكل
والرس���وم قيمة ش���يكات عدد  5لصالح المنفذ صبحي صالح حس���ن ابو حسن من جنين وكيله
األستاذ ابراهيم عبد الكريم ،لبيان ردك أو اعتراضك عليه ،وبخالف ذلك ستضطر دائرة التنفيذ
لمباشرة اإلجراءات التنفيذية بحقك.
مع االحترام
مأمور التنفيذ

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

دائرة األراضي مكتب جنين

رام الل���ه " -األيام" :افتتحت كلية الفن���ون الجميلة في
جامع���ة النج���اح الوطنية بالتع���اون مع اللجن���ة الدولية
للصليب األحم���ر ،معرضًا للتصميم الجرافيكي (بوس���تر
وانفوجرافك) تحت عن���وان (عمل اللجنة الدولية للصليب
األحمر خالل  50عامًا منذ العام .)1967
وأش���ار القائمون على المع���رض ،أمس ،إل���ى أنه يأتي
لمناس���بة مرور  50عامًا على عمل اللجنة الدولية للصليب
األحم���ر ،ليع���رض م���ن خ�ل�ال البوس���تر واإلنفوجرافيك
والفيديو أهم المحطات اإلنسانية لعمل اللجنة طوال تلك
الفترة في فلسطين بإنتاجات عدد كبير منها لطلبة كلية
الفنون الجميلة في الجامعة.
ُ
وافتت���ح المعرض الذي أقيم في س���احة ش���طرنج كلية
الفنون الجميلة القائم بأعم���ال رئيس الجامعة أ .د .ماهر
النتش���ة ،وعمي���د كلية الفن���ون الجميلة د .غ���اوي غاوي،
ومنسقة النشر واإلعالم للجنة الدولية للصليب األحمر في
فلس���طين ريما كمال ،ومنسق النش���ر واإلعالم في اللجنة
الدولية للصليب األحم���ر في نابلس فهد وهبي ،ووفد من
اللجنة الدولية وعدد كبير من المهتمين ووفد من وسائل

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد هاشم "محمد رشاد" سعيد
مجدوب���ة وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكال���ة الدورية رقم  436/2017/12168تاريخ
2017/12/3
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على القطعة  21حوض رقم  8من أراضي عجة.
فم���ن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام من
تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
هاشم "محمد رشاد" سعيد مجدوبة
		
خضرة نور حسني عزيزة
دائرة األراضي مكتب جنين

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

اإلعالم المحلية واإلقليمية.
ولفتوا إل���ى أن المع���رض تضمن حفل توزي���ع الجوائز
للتصميمات الفائزة في مس���ابقة الملصق���ات والفيديو
للطلبة المش���اركين من تخصص التصميم الجرافيكي في
كلية الفنون الجميلة.
وأوضح الدكتور أحمد الحاج حمد ،عضو هيئة التدريس
في الكلية أن المس���ابقة ضمت ث�ل�اث فئات :فئة الملصق
(البوستر) ،وفئة اإلنفوجرافيك ،وفئة الفيديو ،حيث فازت
جائزتين بفئ���ة الملصق وثالث جوائز بفئة اإلنفوجرافيك
وجائزتين بفئة الفيديو.
وقدم النتش���ة ووفد اللجنة الجوائز للفائزين ،حيث فاز
عن فئة الملصق حميد سويس���ة في المركز األول وعبادة
صوان في المركز الثاني ،وعن فئة اإلنفوجرافيك هبة جبر
في المرك���ز األول ونجاة جمعة في المرك���ز الثاني وعمرو
صندوقة في المركز الثالث.
وفاز في المركز األول عن فئة الفيديو يمان سرحان وفي
المركز الثاني رغد بريك.
ُيذكر أن المعرض سيستمر حتى مساء اليوم الخميس.

لقاء في نابلس لتعزيز الوعي
المجتمعي بمقاطعة منتجات االحتالل
نابل���س " -األيام" :عق���د مكتب وزارة
اإلعالم ف���ي نابلس بالتعاون مع الحملة
النس���ائية للمقاطع���ة ،لق���اء صحافيا
ضمن برنامج واجهة الصحافة ،بعنوان
"حرك���ة المقاطعة  BDSبي���ن التحدي
واإلنجاز".
وش���ارك في اللق���اء المنس���ق العام
لحرك���ة المقاطع���ة محم���ود نواجعة
ومنسقة الحملة النسائية للمقاطعة د.
عصمت الشخش���ير ومدير وزارة اإلعالم
في نابلس ناصر جوابرة.
وتن���اول اللق���اء أث���ر تعزي���ز الوعي
المجتمع���ي بالمقاطعة حت���ى تصبح
نه���ج حي���اة ،ومدى تجاوب الش���ركات
متعددة الجنسيات لدعوات المقاطعة،
واإلنج���ازات التي حققته���ا  BDSعلى
كافة المستويات.
وقال جوابرة إن المقاطعة هي ش���كل
من أش���كال المقاومة ،وإن دوال عديدة
نال���ت اس���تقاللها بفض���ل مقاطع���ة
المحتل ،مثل الهند.
وأك���د ض���رورة اس���تنهاض الحال���ة
الشعبية والوطنية لتشكل نظام حياة
ل���دى الش���عب الفلس���طيني ،مبينا أن
المقاطع���ة ال تقتصر عل���ى المقاطعة
االقتصادي���ة ،ب���ل تش���مل المقاطعة
الثقافية واألكاديمية.
وقدمت الشخش���ير نبذة عن الحملة
النسائية مبينة أنها تستهدف النساء
ألن الم���رأة هي أس���اس كل بيت وهي
التي تحدد احتياجات بيتها وأسرتها.

دولة فلسطين
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ جنين
شركة الكرمل للتوظيف والخدمات العامة المفوض عنها بالتوقيع موسى نعيم
الخليل بني نعيم وسط البلد
نعلمكم انه بتاريخ  2017/12/6قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2017/5761
والمكونة فيما بين
المحكوم له/م .1 :عثمان احمد ابراهيم فريحات /جنين.
المحكوم عليه/م .1 :ش���ركة الكرمل للتوظيف والخدمات العامة المفوض عنها بالتوقيع موس���ى
نعيم عبد الكريم حاليقة /الخليل.
إش���عارك أنه يجب عليك ان تقوم في ظرف اس���بوعين من تاريخ تبلغك تنفيذ القرار الصادر عن
محكم���ة حقوق صلح جنين رق���م  ،2014/151وموضوعه تنفيذ قرار مطالبة بمبلغ  3700ش���يكل
و 125ش���يكل و 12دينار اردني وأتعاب المحاماة البالغة  100دينار اردني ،لصالح المنفذ عثمان
احمد ابراهيم فريحات من اليامون وكيله األس���تاذ حمزة السعدي ،لذلك يتوجب عليكم الحضور
إلى دائرة تنفيذ جنين من أجل تنفيذ القرار المنفذ أو لبيان ردك أو اعتراضك عليه وبخالف ذلك
ستضطر دائرة التنفيذ لمباشرة اإلجراءات التنفيذية بحقك.
مع االحترام
مأمور التنفيذ

رقم الملف2017/8882 :
التاريخ2017/12/6 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد عدنان محمد مسعد ابو خالد
وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم  325/2005/2191تاريخ 2005/4/7
أنا /عدنان محمد مس���عد ابو خالد بصفتي وكيال عن هيام عبد الحميد محمد حاج حس���ين
بموج���ب الوكالة الدوري���ة رق���م  325/2005/2191الصادرة عن كاتب ع���دل جنين بتاريخ
 2005/4/7والمعطوفة على الوكالة الخاصة سجل  484صفحة  2004/92الصادرة عن سفارة
دولة فلس���طين في عمان بتاريخ  2004/10/27والمصدقة لدى كاتب عدل جنين تحت رقم
 319/2005/635بتاريخ 2005/2/5
اصرح عن بيع حصص موكليني حسب الوكالة الدورية
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على القطعة  9حوض رقم  20079من أراضي جنين.
فمن ل���ه أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام من
تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
عدنان محمد مسعد أبو خالد
هيام عبد الحميد محمد حاج حسين
مروان عادل منيب نفاع
محمد عادل منيب نفاع

افتتاح معرض للتصميم
الجرافيكي في جامعة النجاح

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

رقم الملف2017/8881 :
التاريخ2017/12/6 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد محم���د رفيق عبد الخالق
طحاين���ة وذلك بصفة وكيال خاص���ا بموجب الوكالة الخاصة رق���م  433/2017/5287تاريخ
2017/5/28
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على القطعة  1حوض رقم  8من أراضي قباطية.
فمن ل���ه أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام من
تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
محمد رفيق عبد الخالق طحاينة
محمد سعيد محمد أبو عساف
دائرة األراضي مكتب جنين

وأش���ارت إل���ى أن الحمل���ة تس���عى
إلى تش���جيع المواطنين عل���ى التوجه
للمنتج المحلي ألن من شأن ذلك تعزيز
االقتص���اد الوطن���ي وخل���ق المزيد من
فرص العمل.
ب���دوره ،اس���تعرض نواجع���ة أه���م
اإلنج���ازات التي حققته���ا الحركة منذ
تأسيسها ،عبر دفع العديد من الشركات
العالمية لس���حب استثماراتها ،ما دفع
الحكوم���ة اإلس���رائيلية العتبار الحركة
خطرا اس���تراتيجيا يه���دد أمنها ،إلى
جان���ب المش���روع الن���ووي اإليران���ي،
وخصصت ميزاني���ات ضخمة لمواجهة
تأثيرها وتحركاتها في العالم.

وأش���ار إلى التحديات التي تواجهها
الحرك���ة ف���ي دول أوروب���ا والوالي���ات
المتح���دة ،بس���بب التش���ريعات التي
صدرت بضغط من اللوبيات الصهيونية
فيها ،واتهامها بمعاداة السامية.
كم���ا تحدث ع���ن التش���ريعات التي
س���نتها الحكومة اإلسرائيلية لمالحقة
كل من يش���ارك بأنشطة الحركة ،مؤكدا
أنه���ا رغم كل ذلك لن تس���تطيع وقف
الحركة لعدم وجود هيكل تنظيمي لها.
وختم نواجع���ة حديثه بالتأكيد على
أن المقاطعة هي أسهل تكتيك يمكن
للجميع ممارسته بشكل فردي لمقاومة
االحتالل.

محاضرة حول مرض السكري
في جامعة االستقالل
أريح���ا " -األيام" :نظمت مديرية الصح���ة في محافظة أريحا ،محاض���رة توعية لطلبة
جامعة االستقالل بمناسبة اسبوع السكري العالمي تحت عنوان "السكري والنساء" ،في
مسرح الجامعة امس.
وألقى المحاضرة د .صالح أبو عباة أخصائي الغدد والس���كري في مديرية صحة أريحا،
بتنظيم من مركز الخدمة المجتمعية والتعليم المستمر في الجامعة.
وتحدث د .ابو عباة عن اس���باب وأعراض مرض الس���كري الذي يعتبر من اكثر االمراض
انتش���ارًا في العالم ،حيث بلغ عدد المصابين  360مليون حول العالم ومتوقع أن يصل
خالل الس���نوات القادمة الى  600مليون مص���اب ،األمر الذي يثقل كاهل ميزانيات دول
العالم حيث يبلغ حجم اإلنفاق  245بليون دوالر سنويًا.
وأكد د .ابو عباة ان فلس���طين تس���جل النسب االقل من بين دول العالم باالصابة بهذا
المرض المزم���ن ،وعلى الرغم من ذل���ك تنفق وزارة الصحة ثلث���ي ميزانيتها في عالج
المصابين به والمضاعفات التي يسببها.

دولة فلسطين
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ جنين
رائد احمد طاهر خمايسة
جنين اليامون حارة الخمايسة

نعلمكم انه بتاريخ  2017/10/3قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2017/5765
والمكونة فيما بين
المحكوم له/م .1 :صبحي علي نايف عباهرة /جنين.
المحكوم عليه/م .1 :رائد احمد طاهر خمايسة /جنين.
إشعارك أنه يجب عليك أن تقوم في ظرف أسبوعين من تاريخ تبلغك بدفع مبلغ  20000شيكل
والرسوم ،قيمة شيك عدد  ، 1لصالح المنفذ صبحي علي نايف عباهرة من اليامون وكيله األستاذ
بدر الدين س���مودي ،لبيان ردك او اعتراضك عليه ،وبخالف ذلك ستضطر دائرة التنفيذ لمباشرة
اإلجراءات التنفيذية بحقك.
مع االحترام
مأمور التنفيذ

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

رقم الملف2017/8896 :
التاريخ2017/12/6 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعل���ن للعم���وم أنه تقدم إل���ى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد مراد فضل س���ليمان
ط���ه وذلك بصفة وكيال خاص���ا بموجب الوكال���ة الخاصة رق���م  429/2016/10601تاريخ
 2016/11/7والمعطوف���ة على العامة رق���م  380/2007/7978والص���ادرة عن عدل جنين
بتاريخ 2007/8/24
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على القطعة  2حوض رقم  1من أراضي عرابة.
فم���ن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام من
تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
مراد فضل سليمان طه
		
هيام مصطفى سعيد
دائرة األراضي مكتب جنين

رقم الملف2017/8877 :
التاريخ2017/12/6 :

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

رقم الملف2017/8878 :
التاريخ2017/12/6 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد محم���د رفيق عبد الخالق
طحاين���ة وذلك بصفة وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاص���ة رقم  436/2017/12205تاريخ
2017/12/4
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على القطعة  31حوض رقم  3من أراضي قباطية.
فم���ن له أي اعت���راض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام من
تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل
			
اسم الموكل (المالك)
محمد رفيق عبد الخالق طحاينة
حسنية  +معاوية أبناء محمود أسعد عالونة
دائرة األراضي مكتب جنين

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائ���رة األراضي مكتب جنين الس���يد محمد زكي مصطفى
طحاين���ة وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدوري���ة رقم  434/2017/7336تاريخ
2017/8/1
أنا /محمد زكي مصطفى طحاينة بصفتي وكيال عن ياس���ر مصطفى اسماعيل الطحاينة
 +ماجد  +عاهد  +س���حر  +سمر أبناء محمد ابراهيم الرواجبة بموجب الوكالة الدورية رقم
 434/2017/7336الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ  2017/8/1والوكالة الخاصة سجل
 1832صفحة  2017/19الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في عمان بتاريخ 2017/12/4
أصرح عن بي���ع كامل حصص موكلي بموجب الوكالة الخاصة وحصص موكليني حس���ب
الدورية
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على القطعة /القطع  45+74+190+189حوض رقم  2من اراضي سيلة
الحارثية.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه 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)

اسم الوكيل

ياس���ر مصطفى اس���ماعيل الطحاينة  +ماجد  +محمد زكي مصطفى طحاينة
عاهد  +سحر  +سمر أبناء محمد ابراهيم الرواجبة
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين
رقم الملف2017/8879 :
التاريخ2017/12/6 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم أن���ه تقدم إلى دائ���رة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة يس���رى مصطفى
محم���د ربايعة وذلك بصفة وكيال دوريا بموج���ب الوكالة الدورية رقم  2017/22944تاريخ
2017/11/23
الصادرة من كاتب عدل رام الله
وذلك بمعاملة بيع على القطعة  9حوض رقم  20076من اراضي جنين.
فم���ن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام من
تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
يسرى مصطفى محمد ربايعة
		
علي بسام علي الجرباوي
دائرة األراضي مكتب جنين

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

رقم الملف2017/8823 :
التاريخ2017/12/5 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد حس���ين توفيق طاهر طه
وذل���ك بصفة وكيال عاما بموجب الوكالة العامة رقم س���جل  1789صفحة  2017/83تاريخ
2017/8/29
الصادرة من كاتب عدل سفارة فلسطين /عمان
وذلك بمعاملة بيع على القطعة  32حوض رقم  5من أراضي كفرقود.
فم���ن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام من
تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
حسين توفيق طاهر طه
جمال  +جالل أبناء توفيق طاهر طه
دائرة األراضي مكتب جنين

