أيــــــام فلسطينية

الثالثاء 2018/2/13

الشرطة تضبط  3كغم مخدرات
وتنجز  3297قضية األسبوع الماضي
رام الله – "األيام" :ضبطت الشرطة قرابة  3كيلوغرامات مواد مخدرة وأنجزت
 3297قضية ،خالل األسبوع الماضي.
وذكرت إدارة العالقات العامة واإلعالم بالش���رطة ،في بيان صحافي ،أمس ،أن
إدارة مكافحة المخدرات ضبطت  2.565غرام مواد مخدرة ،و 29حبة من الحبوب
المخ���درة وحبوب أكس���تازي ،و 18بذرة من بذور قنب وكي���س تغليف عدد ،1
باإلضافة إلى  20أداة تعاطي.
وأضاف البي���ان :إن عدد القضايا الجنائية المنج���زة بلغ  3297قضية ،حيث
أنج���زت إدارة المباحث العامة  111قضي���ة ّ
ودورت  15قضية أخرى ،فيما أنجز
قس���م التحقيق  371قضية ّ
ودور  62قضية ،وأنجز قسم التنفيذ  2815قضية
ّ
ودور  2096قضية أخرى.
وسجلت إدارة المرور  220حادث سير نتج عنها إصابة  182شخصًا ،وفحصت
 4692مركبة وأنزلت عن الشارع  247مركبة ال تتوفر بها شروط السالمة العامة،
فيم���ا حررت  2806مخالفات مرورية ،وحجزت  177مركبة للتأكد من قانونيتها
وأتلفت  253مركبة غير قانونية.
وأش���ار البيان إلى أن ش���رطة السياحة واآلثار س���جلت دخول  81346سائحًا،
ً
فيم���ا بلغ عدد النزالء  32479نزيال ف���ي محافظات الضفة ،وفيما يخص قضايا
السياحة واآلثار فقد تم إنجاز  11قضية ،وجار متابعة  8قضايا أخرى وضبطت
 131قطعة أثرية.

لقطة من الجوالت.

بلديـة رام الله تنفذ زيارات ميدانية
للمـــدارس الحكـومـيـة بالمـديـنــة
رام الل���ه " -األيام" :نف���ذت بلدية
رام الله ،سلس���لة زي���ارات ميدانية
على جميع الم���دارس الحكومية في
المدينة.
وتأتي هذه الزيارات ،بحسب بيان
ص���در ع���ن البلدية ،ام���س ،في إطار
التواصل المباش���ر مع المؤسس���ات

التعليمي���ة ف���ي المدين���ة واإلطالع
على احتياج���ات المدارس من أعمال
الصيانة والتطوير السنوية.
وش���ملت الزيارات التي اس���تمرت
 3أيام م���دارس ذكور عي���ن مصباح
الثانوي���ة ،وذكور رام الل���ه الثانوية
للبنين ،وبنات عزيز شاهين الثانوية،

دولة فلسطين
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للشركات
مراقب الشركات

إعــــالن للعمـــوم
يعلن الس���يد /مراقب الش���ركات بغزة أن المواطن  /محم���ود محمد التلباني
تقدم – لتس���جيل سمة تجارية باس���م ( التحرير للصناعات الغذائية) لذا من
لديه اعتراض على تسمية الشركة بهذا االسم يتقدم لإلدارة العامة لتسجيل
الشركات باعتراض مسبب خالل اسبوع من بداية نشر هذا االعالن .
في مكتب مراقب الشركات  -بغزة النصر -ابراج المقوسي
تحريرًا في  2018/2 /12م

أ /يعقوب الغندور
مراقب الشركات

دولة فلسطين
سلطة األراضي
الرقم/216 :ق2017/
التاريخ2018/2/6 :

إعالن لتسجيل أموال غير منقولة
ً
تسجيال جديدًا صادر عن دائرة تسجيل أراضي الخليل
بشأن معاملة التسجيل الجديدة رقم/216 :ق2017/

يعلن إلطالع العموم أنه تقدم طلب إلى دائرة تسجيل أراضي الخليل ،لتسجيل المال غير
ً
المنقول المبينة أوصافه وحدوده ومس���احته بالجدول أدناه تسجيال جديدًا ،وعلى كل َمن
ّ
يدع���ي بحق التصرف أو المنفع���ة أو الملكية أو التعدي على حقوقه ،أن يتقدم باعتراضه

الخطي إلى مدير تس���جيل أراضي الخليل خالل مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا
اإلعالن في الصحف اليومية المحلية.
الجدول
 - 1اسم وعنوان طالب التسجيل :عدنان شكري عبد العزيز امريش وزكية محمد احمد بدير
وشكري وآالء وإسراء أبناء عبد العزيز شكري امريش
 - 2اسم المدينة أو القرية :الخليل.
ب -نوع األرض :وقف خليل الرحمن.
 - 3أ -اسم موقع األرض :خلة قشقلة
 4ـ رقم الحوض 34421 :رقم القطعة 227 :قسيمة رقم  1مؤقت على المخطط
دونم
متر مربع
5ـ المساحة بموجب قيود المالية:
		
1
696
			
دونم
متر مربع
 - 6المساحة بموجب المخطط:
		
1
669
			
 - 7الحصص المطلوب تسجيلها :حصة من حصة
شكري1669/571 :
زكية 1669/164
عدنان1669/362 :
إسراء1669/286 :
آالء1669/286 :
 - 8الحدود بموجب المخطط:
ً
شماال :راتب احمد سلمان ازغير
جنوبًا :شارع عام معبد وطريق ترابي
شرقا :عبد الكريم حسني عبد الكريم يغمور وشارع عام معبد
غربًا :القس���يمة رقم  2مؤقت خاصة آمال وإحسان شكري امريش والقسيمة رقم  6مؤقت
خاصة بشار وبشير ونهيل أبناء مأمون شكري امريش.
 .8وكيفية األيلولة لطالبي التسجيل :بطريق اتفاقية القسيمة الرضائية المؤرخة بتاريخ
2005/5/29
تحريرًا في 2018/2/6 :

وبنات رام الله الثانوية ،وذكور عين
منجد األساس���ية ،وهواري بو مدين
األساس���ية المختلطة ،وزياد أبو عين
األساسية.
وشارك في الجوالت رئيس البلدية
موس���ى حديد ،ومدير ع���ام البلدية
أحم���د أبو لب���ن ،وطاقم م���ن البلدية
ضم عدي الهندي ،وصقر حناتش���ة،
ونرمين باش���ا وميس���ر ش���كوكاني
ودالل أبو نحلة وعبد الله أبو سنينة،
ومن التربية والتعليم مدير مديرية
التربي���ة والتعليم باس���م عريقات،
وطاقم الوزارة بسام سرحان ورمضان
فنون ،وحنان عمارنة.
وخ�ل�ال الج���والت الميدانية على
المدارس ق���ام حديد والوفد المرافق
بج���والت على الصفوف المدرس���ية،
لإلطالع عل���ى احتياج���ات المدارس
الالزمة من أعمال الصيانة والتطوير
وغيرها م���ن االحتياج���ات التي من
ش���أنها خدم���ة القط���اع التعليمي
في المدين���ة وتوفير الخدمات التي
يمكن لها تطوير هذا القطاع المهم.

الخليل :توصيات بدعم واقع
السالمة والصحة المهنية

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة المس���احة في طوباس السيد فادي محمد حامد بشارات
وذل���ك بصفته وكيال عاما بموجب الوكالة العامة رقم  170/2018/105بتاريخ 2018/1/17
الص���ادر عن كاتب عدل محكمة صلح طوباس وبموجب حجة حصر اإلرث رقم 184/44/44
بتاريخ  2010/11/3والصادرة عن المحكمة الشرعية في طوباس.
وذلك إلصدار بحث وتحري عن أمالك السيد :نوري يوسف محمد بني عودة.
من أراضي طمون .فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة المس���احة
طوباس خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم إصدار البحث
والتحري حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل العام
		
اسم المالك (الموكل)
فادي محمد حامد بشارات
		
صبحة نوري يوسف موسى
عصام عوض
ق .أ مدير دائرة المساحة ـ طوباس

ورقة إخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس
بالدعوى التنفيذية رقم 2016/3716

إلى المحكوم عليه :محمد محمود حسن ابراهيم ـ مخيم عسكر القديم ـ قرب المسجد ـ بيت أبو
عيسى أبو سالم ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
يجب عليك أن تؤدي في ظرف أس���بوعين اعتبارًا من تاريخ تبلغك ورقة اإلخطار التنفيذي هذه
في هذا العدد بالقرار الصادر في القضية التنفيذية رقم  3716دائرة تنفيذ نابلس وموضوعها
نفقة أطفال بقيمة  1500ش���يكل شهريًا وذلك بموجب إعالم الحكم الصادر عن محكمة نابلس
الش���رعية الغربية رقم  2016/281والصادر بتاريخ  2016/4/11لصالح المحكوم له أحالم حسن
يوسف ابراهيم .وإذا انقضت هذه المدة فستضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم حسب األصول
والقانون بحقك.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي طولكرم
إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي طولكرم السيد /عامر احمد خالد الخالد
وذلك بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم  903175تاريخ  2017/7/11الصادرة
عن المفوضية الفلسطينية العامة /كندا
وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم  6حوض رقم  8485من أراضي ذنابة.
ولمن له االعتراض على ذلك التقدم إلى الدائرة تس���جيل أراضي طولكرم لالعتراض خالل
فترة عش���رة أيام من تاريخ هذا النش���ر وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حسب
األصول والقانون.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
عامر احمد خالد الخالد /وكيل دوري
		
سهى احمد خالد الخالد
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

البي���رة – "األيام" :أكد رئي���س بلدية البيرة عزام اس���ماعيل،
أم���س ،حرص البلدي���ة على تعزي���ز تواصلها م���ع الصحافيين
ووسائل اإلعالم المحلية ،مش���يرا إلى استعدادها لتوفير كافة
التسهيالت الممكنة لتيسير عمل الصحافيين.
ج���اء ذلك خالل لقاء نظمته البلدية ف���ي مقرها بالمدينة ،مع
ممثلي وس���ائل اإلعالم المحلية ،بغية بحث سبل تعزيز التعاون
بين الجانبين.
ولف���ت إلى تنوع التحديات التي تواجهه���ا البلدية ،مبينا أن
المجلس البلدي يعنى بالتواص���ل الدائم مع الصحافيين ،إلبراز
اإليجابيات والسلبيات على حد سواء.
وأشار إلى أهمية المدينة وموقعها ويربط بين شمال الضفة
وجنوبه���ا ،ع���دا كونها مرك���زا للكثير من األحداث السياس���ية
واالقتصادية.
وأوض���ح أن المجلس البلدي يبذل قصارى جهوده في س���بيل
االرتقاء بالمدينة في مختلف المجاالت.
وأشار جوابا عن س���ؤال حول قيام المجلس البلدي برفع قيمة
ضريب���ة النفايات بنس���بة  ،40%إلى اضط���رار المجلس التخاذ
ه���ذا الق���رار ،في مواجه���ة النزي���ف الناجم عن ارتف���اع كلفة
نق���ل النفايات إلى مكب "زهرة الفنجان" ،عدا الرس���وم الخاصة

دولة فلسطين

رقم المعاملة/189 :ج2018/
التاريخ2018/2/12 :

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم
أنا /جميلة محمد راجح صويص بصفتي وكيلة عن منتهى ورحاب وعبير أبناء محمد راجح صويص
وذل���ك بموجب الوكالة الدورية رقم س���جل /850صفحة  2009/45الص���ادرة عن س ف ع بتاريخ
2009/5/4
رقم القطعة
		
رقم الحوض
اسم البلد
40
		
8438
شويكة
ولم���ن له االعتراض على ذلك التقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي طولك���رم لالعتراض خالل فترة
عشرة أيام من تاريخ هذا النشر وبخالف ذلك يتم السير في المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل
				
اسم المالك
جميلة محمد راجح صويص
منتهى ورحاب وعبير أبناء محمد راجح صويص
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

الرقم2016/4223 :
التاريخ2018/1/3 :

ورقة إخطار تنفيذي صادرة عن دائرة تنفيذ الخليل في القضية
التنفيذية  2016/4223بالنشر

المحاكم الشرعية

باستخدام المكب ،ما يفرض على البلدية التزامات مادية كبيرة.
وقال :لألس���ف فإن نس���بة دافعي ضريبة النفايات تصل إلى
 50%من السكان ،ما يتسبب بخسائر مالية كبيرة تقدر بماليين
الشواكل ،بالتالي لم يكن هناك بد من رفع قيمة الضريبة ،كي ال
تتأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.
واس���تدرك :إذا قورن���ت رس���وم البلدية بنظيرته���ا للمدن
المج���اورة ،أو العدي���د من مدن الضفة ،فإنه���ا ال تزال أقل من
غيرها ،الفتا بالمقابل إلى تؤثر البلديات بتقلص المس���اعدات
الخارجية.
ولفت فيما يتعلق بس���وق البيرة المركزية "الحس���بة" ،إلى ما
قامت به البلدية لتحس���ينها ،عدا تقدي���م خدمات مثل اإلنارة
والحراس���ة ،معرب���ا عن أس���فه لعدم قي���ام كثير م���ن أصحاب
البس���طات بالتعاون مع البلدية بالش���كل المطلوب ،خاصة فيما
يتعلق بسداد الرسوم المترتبة عليهم نظير الخدمة.
ودلل على عظم المسؤوليات الواقعة على كاهل البلدية فيما
يتعلق بـ"الحسبة" ،بإزالتها يوميا نحو  10أطنان من النفايات.
كما ركز على عناية البلدية بقطاع التعليم ،مش���يرا إلى وجود
 16مدرسة حكومية في البيرة ،وتقديم خدمات لها باالستفادة
من ضريبة "المعارف".

استئناف رقم2017/32 :
التاريخ2018/2/11 :

محكمة طولكرم الشرعية
الرقم2018/91 :
التاريخ1439/5/25 :هـ
وفق2018/2/11 :م

إعالن تبليغ حضور صادر عن محكمة طولكرم الشرعية
في الدعوى أساس 2018/91
إلى المدعى عليه :بهاء س���عد عبد الرازق بدران من دير الغصون ومقيم في اسبانيا وحاليا
مجهول محل اإلقامة فيها وآخر محل إقامة له في البالد بيت والده في دير الغصون.
يقتضى حضورك الى محكمة طولكرم الش���رعية وذلك يوم الثالثاء الواقع في 2018/3/13
الس���اعة التاسعة صباحًا ،للنظر في الدعوى اس���اس  2018/91وموضوعها "تفريق للغيبة
والض���رر" ،المقامة عليك من قبل زوجتك بصحيح العقد الش���رعي المدعية تمارا بالل عبد
الرحي���م الدنا من طولكرم وس���كانها وكيلها المحامي عرفات رس�ل�ان ،فإذا لم تحضر في
ُ
الوقت المعين أو تعتذر أو ترس���ل وكيال عنك ترى الدعوى بحقك غيابيًا ،وعليه فقد جرى
تبليغك ذلك حسب األصول ،تحريرًا في 1439/5/25هـ وفق 2018/2/11م.

تبليغ موعد جلسة
في االستئناف الحقوقي 2017/32

إلى المس���تأنف عليه :سفيان محمد اس���حق نعمان الحشيم /العيزرية /منطقة المشتل  -بالقرب
من قاعات شمس العودة.
يقتض���ى حضورك إلى محكمة بداية الخليل الموقرة في يوم األحد  2018/3/18في االس���تئناف
المدني المذكور أعاله والذي اقامه ضدك المس���تأنف حازم محمد مصطفى أبو حس���ين /الخليل
والتي موضوعها المطالبة بحقوق عمالية.
ً
وبناء على القرار الصادر بجلس���ة  2018/2/11تقرر تبليغك موعد الجلسة ،ويمكنك استالم نسخة
ً
عن الئحة االستئناف ومرفقاتها من قلم محكمة بداية الخليل ،وعمال بأحكام المادة  20من قانون
أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لسنة  2001يتوجب عليك الحضور إلى محكمة بداية
الخليل في الموعد المحدد أو إرس���ال محام عنك وكذلك يتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل
 15يومًا من تاريخ تبلغك هذا اإلعالن بواس���طة النش���ر في إحدى الصحف المحلية وبعكس ذلك
ستجري محاكمتك حضوريًا.
مع االحترام
جواد شاهين
رئيس قلم محكمة بداية الخليل

دولة فلسطين
السلطة القضائية

دولة فلسطين
السلطة القضائية
التاريخ 2015/2/5

مذكرة دعوى
صادرة عن محكمة بداية نابلس بالقضية االستئنافية المدنية رقم 2015/479
إلى المس���تأنف عليه المنضم( :جمال توفيق صالح عبد الجليل) ومجهول محل اإلقامة ،يقتضى
حضورك إلى هذه المحكمة يوم  2018/3/11الساعة الثامنة صباحًا للنظر في الدعوى االستئنافية
الحقوقية رقم  2015/479والتي أقامها المستأنفان:
 - 1فرسان روحي فارس شاهين
 - 2س���ميرة ناصر أحمد شاهين بواسطة وكيلهما المحامي إياد األتيرة وموضوعها القرار الصادر
عن محكمة صلح نابلس في الدعوى الحقوقية رقم  2013/1011بتاريخ  2015/11/22والمتضمن
ً
(ق���رار المحكم���ة وبناء على ما تقدم وعمال بأحكام المادة  2/2من قانون رقم  48لس���نة  1953من
قانون تقس���يم األموال غير المنقولة المشتركة بإزالة الشيوع في قطعة األرض رقم  216حوض
 13الس���هل الش���رقي والمحجر من أراضي عزموط – نابلس كل حس���ب حصته في قطعة األرض
وذل���ك بعرض كام���ل المال غير المنقول لبيعه ف���ي المزاد العلني بمعرفة دائ���رة تنفيذ نابلس
على أن يوزع ثمن قطعة األرض موضوع الدعوى بين ش���ركاء المدعي والمدعى عليهم كل حسب
حصته وفقًا لما هو وارد في س���ند التس���جيل الخاص بقطعة األرض موض���وع الدعوى المبرز م1/
ً
وعمال بأحكام المادة  12من قانون تقسيم األموال غير المنقولة المشتركة إلزام المدعي والمدعى
عليهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب الخبرة ومائة دينار أتعاب محاماة كل حسب حصته في سند
ً
التسجيل) ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى وعمال بالمادة ()62
م���ن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لس���نة  2001فإنه يقتضى عليك تقديم
ً
الئحة جوابية خالل مدة خمس���ة عشر يومًا من تاريخ تبليغك النشر وإذا لم تحضر أو ترسل وكيال
عنك تجري محاكمتك حضوريًا.
مع االحترام
رئيس قلم االستئناف في محكمة بداية نابلس

إلى المحكوم عليهما .1 :وائل فتحي سالم الهشلمون من الخليل ـ الجلدة  .2زه���ور فتح���ي
سالم الهشلمون ـ الخليل ـ الجلدة ومجهولي محل اإلقامة حاليًا.
ليك���ن معلومًا لدي���ك انه وبموجب المادة  10من قانون التنفيذ الفلس���طيني ق���د تقرر وبتاريخ
 2018/1/3إش���عاركما أنه وبتاريخ  2016/11/6قام المحكوم له /نظمي محمد عبد الرحمن الجمل
بطرح شيكين صادرين من حسابك رقم  260740570ويحمالن األرقام  30000189و30000190
والمس���حوبان على البنك اإلسالمي الفلسطيني بقيمة  2000شيكل حيث سجلت لدينا تحت رقم
 2016/4223تنفيذ الخليل.
لذا يتوجب عليكما مراجعة دائرة تنفيذ الخليل أو من تنيبانه عنكما في ظرف أس���بوعين اعتبارًا
من تاريخ نشر هذا اإلخطار وبخالف ذلك ستقوم دائرة التنفيذ باتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة
بحقكما حسب األصول.
مأمور تنفيذ الخليل

دولة فلسطين
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ الخليل

إعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات

ورقة إخطار تنفيذي صادرة عن دائرة تنفيذ الخليل في القضية
التنفيذية 2017/2178

يعلن مكتب مراقب الش����ركات ل����دى وزارة االقتصاد
الوطني ان ش����ركة الحصاد الحديثة الزراعية التجارية
والمس����جلة ل����دى مراق����ب الش����ركات تح����ت الرقم
 562142232ق����د تقدم����ت إلينا بطلب زي����ادة رأس
مال الش����ركة من خمس����ين ألف دينار ال����ى ثالثمائة
وخمس����ين ألف دينار ،ومن لديه أي اعتراض مراجعة
مكتب مراقب الشركات او مركز الشركة الرئيسي.
مراقب الشركات
وزارة االقتصاد الوطني

ولذوي الشهداء واألسرى دعما ومساندة لصمودهم .
وتطرق ادعيس إل���ى بعض القضايا التنظيمي���ة والترتيبات
الخاصة بالموس���م القادم ،ووعد الوزير الس���عودي بتقديم كل
ما من ش���أنه توفير الراحة وخدمة حجاج فلس���طين ،وأشار إلى
أنه س���يرفع الطلبات الى الجهات المختصة من أجل دراس���تها
والعمل على حل أي اش���كاليات يمكن ان تواجه تنظيم الموسم
وتقديم كل التسهيالت لهم.
من جانبه ،أش���اد الوزير السعودي ،بالدور المميز الذي قدمته
بعثة الحج الفلسطينية والتي استحقت بموجبه على التصنيف
المميز ،مضيفا أن بعثة الحج الفلس���طينية حصلت وفق أدائها
الع���ام المنص���رم  2017على المرتبة األول���ى ( )Aوذلك بجهود
كافة العاملين بها ،مثمنا تعاون وتجاوب وزارة األوقاف مع وزارة
الحج والعمرة وكافة الجهات المنظمة والمش���رفة على موس���م
الحج ،مؤكدا األهمية التي توليها المملكة ملكا وحكومة وشعبا
لفلسطين وشعبها الصابر المرابط .
وحض���ر اللق���اء عن الجان���ب الفلس���طيني قنصل ع���ام دولة
فلسطين في جدة محمود األس���دي ،ووكيل الوزارة زياد رجوب،
والوكيل المساعد للحج والعمرة حسام أبو الرب ،ومدير عام الحج
والعمرة س���ليم األشقر ،وجهاد الطويل من الجالية الفلسطينية
في جدة.

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية الخليل

ديوان قاضي القضاة

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

دولة فلسطين
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ الخليل
الرقم2016/3716 :
التاريخ2018/1/29 :

ج���دة " -وفا" :بحث وزير األوقاف والش���ؤون الدينية الش���يخ
يوسف ادعيس ،مع وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بن
طاهر بنتن ،ترتيبات موسم الحج القادم.
واس���تعرض الوزيران خالل لقائهما امس ،في مقر وزارة الحج
والعمرة الس���عودية في مدينة جدة ،ما تم انجازه خالل الموسم
الماض���ي والجه���ود المبذولة م���ن أجل راحة الحج���اج وتقديم
الخدمات المميزة لهم .
وقال ادعيس إن الوزارة بدأت بالتحضير للموس����م القادم مبكرا
لك����ي تبقى وتحافظ على االنجازات التي حققتها خالل المواس����م
الماضية بما يعود بالخير والفائدة على حجاجنا الكرام وينس����جم
مع تعليمات القيادة الفلسطينية في بذل الجهد المميز لحجاجنا.
ووض���ع ادعيس ،وزي���ر الحج الس���عودي بصورة ما تعيش���ه
القضية الفلس���طينية ،وما تتعرض له المقدس���ات اإلس�ل�امية
والمسيحية بشكل عام وما تتعرض له مدينة القدس والمسجد
األقصى المبارك من تضييق ومعاناة من قبل س���لطات االحتالل
اإلس���رائيلية والهجم���ة اليومية م���ن قبل المس���توطنين بحق
المقدس���ات وما يعانيه س���كان المدينة المقدسة بشكل خاص
وشعب فلسطين بشكل عام .
وتقدم بعدة طلبات تركزت على أهمية زيادة حجاج فلسطين
في الموس���م القادم بش���كل عام وألهل القدس بش���كل خاص

قاضي طولكرم الشرعي

مدير تسجيل أراضي الخليل

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية نابلس
دائرة التنفيذ

ادعيس يبحث في السعودية ترتيبات موسم الحج المقبل

لقاء في بلدية البيرة لتعزيز التواصل مع وسائل اإلعالم

الخليل " -وفا" :أوصى مش���اركون في ورش���ة عمل بعنوان "واقع وسياس���ات
وإدارة الس�ل�امة والصحة المهنية في المؤسس���ات ولجان الس�ل�امة والصحة
المهنية في فلس���طين" ،بض���رورة دعم واقع الس�ل�امة والصحة المهنية على
مس���توى فلس���طين ،للتخفيف من نس���بة اإلصابات واألمراض المهنية التي
تجتاح المجتمع الفلسطيني.
ونظم الورشة المركز الوطني الفلسطيني للسالمة والصحة المهنية وحماية
البيئة بالش���راكة مع محافظتي الخليل وبي���ت لحم ،في مقر جامعة بوليتكنك
فلسطين ،امس.
وق���ال مدير عام المركز الوطني الفلس���طيني للس�ل�امة والصح���ة المهنية
وحماية البيئة في جامعة بوليتكنك فلسطين نافذ الشعراوي" ،لدينا مجموعة
من الدراسات واألبحاث التي تشير إلى أن نسبة اإلصابات واألمراض في ازدياد
متواصل وبش���كل كبير ،وهذه الورشة لدعم فكرة تأهيل الكوادر المتخصصة
في المؤسس���ات الحكومية وكافة الش���ركاء وأعضاء لجان السالمة العامة في
محافظت���ي الخليل وبي���ت لحم ،وهي األولى من أجل الح���ث على القيام بكافة
الفحوص والقياسات البيئية المختلفة في المؤسسات".
كما أش���ار إلى دراس���ات تثبت أهمية دعم واقع الس�ل�امة والصحة المهنية
على مستوى فلسطين ،للتخفيف من نسبة اإلصابات واألمراض المهنية التي
تجتاح المجتمع الفلسطيني بشكل كبير.

دولة فلسطين
سلطة األراضي
التاريخ2018/2/12 :
دائرة المساحة في سلطة األراضي ـ محافظة طوباس
إعالن صادر عن دائرة المساحة ـ محافظة طوباس
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الرقم2000/291 :
التاريخ2018/2/8 :

مذكرة دعوى
صادرة عن محكمة بداية نابلس بالقضية المدنية رقم 2000/291
إلى المدعى عليهم :ورثة دنيا حمدي عباس خماش من نابلس ـ ش���ارع ش���ويترة بجانب مدرس���ة
الفاطمة ومجهولي محل اإلقامة حاليا.
يقتضى حضوركم إلى هذه المحكمة بتاريخ  2018/3/18الساعة الثامنة صباحًا للنظر في الدعوى
الحقوقي���ة رقم  2000/291والتي أقامتها عليك���م المدعيات خديجة جودت خماش وفرح عاطف
سليم أبو بكر وموضوعها تنفيذ وكاالت دورية.
ً
ويمكنك���م الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى .وعمال بالمادة  62من قانون
أص���ول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لس���نة  2001فإنه يقتض���ى عليكم تقديم الئحة
ً
جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغكم النشر وإذا لم تحضروا أو ترسلوا وكيال عنكم
تجري محاكمتكم حضوريًا.
رئيس قلم حقوق محكمة بداية نابلس

دولة فلسطين
وزارة االقتصاد الوطني
مديرية محافظة رام الله والبيرة

التاريخ2018/2/7 :

إعالن صادر عن مراقب الشركات

يعلن مراقب الش���ركات في وزارة االقتصاد الوطني بأن شركة اماديوس للسياحة والضيافة
م خ م والمسجلة لدينا تحت رقم  562571117قد تقدمت إلينا بطلب لتعديل اسم الشركة
م���ن :ش���ركة اماديوس للس���ياحة والضيافة م خ م إلى ش���ركة جي دي اس ب���ال أكاديمي
للتدريب والس���فر م خ م ،وكل من لديه اعتراض على ذلك مراجعة مراقب الش���ركات خالل
المدة القانونية.
مراقب الشركات
وزارة االقتصاد الوطني

الرقم2017/2178 :
التاريخ2017/12/6 :

إلى المحكوم عليه :وليد محمد عامر سلهب ـ الخليل ـ المنطقة الجنوبية ـ واد القاضي حامل هوية
 860164730ومجهول محل اإلقامة حاليا.
ليك���ن معلومًا لدي���ك انه وبموجب المادة  10من قانون التنفيذ الفلس���طيني ق���د تقرر وبتاريخ
 2017/12/6إشعارك أنه وبتاريخ  2017/5/24قام المحكوم له :شركة جالكسي ألنظمة المعلومات
بطرح السند التنفيذي وهو عبارة عن جزء من كمبياالت عدد 4
العملة
القيمة
تاريخ االستحقاق
التسلسل
شيقل
500
		
2015/2/25
1
شيقل
500
		
2015/3/25
2
شيقل
500
		
2015/1/25
3
شيقل
500
		
2014/2/26
4
حيث سجلت لدينا تحت رقم  2017/2417تنفيذ الخليل.
ل���ذا يتوجب عليك مراجعة دائرة تنفيذ الخليل أو من تنيبه عنك في ظرف أس���بوعين اعتبارًا من
تاريخ نش���ر هذا اإلخطار وبخالف ذلك س���تقوم دائرة التنفيذ باتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة
بحقك حسب األصول.
مأمور تنفيذ الخليل

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين
رقم الملف/1196 :ج2018/
التاريخ2018/2/12 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعل���ن للعموم أنه تق���دم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد انا عب���د الحكيم خالد
عل���ي عالونة بصفتي وكي�ل�ا عن /ابراهي���م عبد الله محم���د الصمادي بموج���ب الدورية
 436/2017/12664عدل جنين بتاريخ 2017/12/17
الصادرة من كاتب عدل
وذلك بمعاملة بيع على أراضي قباطية حوض رقم  34قطعة رقم .16
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)
عبد الحكيم خالد علي عالونة
ابراهيم عبد الله محمد الصمادي
دائرة األراضي مكتب جنين

