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فـي مهرجان الحياء الذكرى الــسـادسـة عـشـرة الخـتـطـافــه

العالول :التجربة الكفاحية للمناضل البرغوثي تمثل تجربة جيل بأكمله
رام الله – س���ائد أبو فرح���ة :قال نائب
رئي���س حرك���ة "فت���ح" ،وعض���و لجنتها
المركزي���ة محم���ود العال���ول ،أم���س :إن
التجربة الكفاحية لعضو اللجنة المركزية
لحرك���ة "فتح" م���روان البرغوث���ي ،القابع
في س���جون االحتالل اإلس���رائيلي ،تمثل
تجربة جيل بأكمله ،مش���يرًا بالمقابل إلى
أن الشعب الفلسطيني وقيادته يرفضان
التنازل عن الحقوق الوطنية ،وأي إجراءات
من ش���أنها المس بها ،أو بحقوق األسرى
وعائالتهم.
ج���اء ذلك ف���ي كلمة له خ�ل�ال فعالية،
نظمتها الحملة الش���عبية إلطالق س���راح
القائد م���روان البرغوثي وكافة األس���رى،
لمناس���بة الذكرى الـسادس���ة عشرة على
اعتقال البرغوثي ،وذلك في قصر رام الله
الثقافي ،بمش���اركة ممثلين عن عدد من
المؤسسات والفصائل.
وأضاف" :إن األس���رى ه���م عنوان فخرنا
واعتزازن���ا ،فهم يس���كنون قلوب وعقول
ووجدان كل الش���عب الفلس���طيني ،وهم
إكليل غ���ار على جبين الوطن" ،فاألس���رى
هم مناضلون من أج���ل الحرية نصر على
دعمه���م ،ونناض���ل من أج���ل حريتهم،

ونرفض المس���اومة على ذلك ،كما نرفض
ق���رارات الكونغرس األميركي األخيرة في
هذا الشأن ،ولو لم يبق معنا سوى دراهم
معدودة ،فإننا ل���ن نخصصها إال لعائالت
الشهداء واألس���رى ،فهذا ما أعلنه وأكده
الرئيس محمود عباس أبو مازن".
ّ
وبي���ن أن البرغوث���ي ،مناض���ل خ���اض
تجارب في كافة ميادين العمل النضالي،
واكتس���ب صالبة وحكمة وخب���رة ،وقدرة
على التأثير ،أهلته ألن يكون قائدًا مميزًا
محط أنظار لشعبه ،واهتمام من العالم.
واستذكر جانبًا من المحطات الكفاحية
للبرغوثي ،ال س���يما عندم���ا كان طالبًا في
جامعة بيرزيت ،خ�ل�ال ثمانينيات القرن
الماضي ،الفت���ًا بالمقابل إلى أن البرغوثي
كان قائدًا في الميدان ،ساهم في الدفاع
عن شعبه خالل فترة االنتفاضة الثانية.
وذكر أن تجربة البرغوثي تتسم باإلنجاز،
وحالة من النهوض ،والقدرة على التأثير
ف���ي الجيل ،وقي���ادة العم���ل التنظيمي
والسياس���ي والمقاوم ،لكنها أيضًا مليئة
بالمعان���اة ،م���ن اعتقال ،وإقام���ة جبرية،
وإبعاد ع���ن الوطن ،ومطاردة ،ثم اختطاف
لفترة طويلة ،مبينًا أن كل ذلك لم يغيبه

إعالن صادر من مراقب الشركات
يعل���ن مكتب مراق���ب الش���ركات  /وزارة االقتصاد
الوطني بأن ش���ركة اراجيل وكوفي ش���وب الفنجان
م.خ.م والمس���جلة لدين���ا تحت رق���م 562565804
تقدمت لدينا بطلب تغيير اس���م الشركة من شركة
اراجيل وكوفي ش���وب الفنجان إلى شركة ستوريز
الس���ياحية .ومن له اعتراض مراجعة المراقب خالل
الفترة القانونية ثالثون يومًا من تاريخه.
مراقب الشركات
دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية نابلس

التاريخ2018/4/9 :
دعوى حقوق رقم2018/473 :

مذكرة دعوى
صادرة عن محكمة صلح نابلس بالقضية الحقوقية رقم 2018/473
إلى المدعى عليهم .1 :محمد محمود محمد الفقيات و .2رأفت محمود محمد الفقيات و .3يوسف
محمود محم���د الفقيات و .4فايزة محمود محمد الفقيات و .5من���ال محمود محمد الفقيات و.6
فاتن محمود محمد الفقيات و .7نوال محمود محمد الفقيات من نابلس ـ قرية نصف جبيل.
يقتض���ى حضوركم إلى محكمة صلح نابلس يوم  2018/6/19الس���اعة التاس���عة صباحًا للنظر
بالدعوى الحقوقية المرقومة أعاله والتي أقامها عليكم وائل عطية محمد فقيات بواسطة وكيله
المحامي حسام رفيق فتوح و/أو عمر حسام فتوح وموضوعها إزالة الشيوع.
ً
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
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب الخليل

رقم الملف/247 :ج2018/
التاريخ2018/4/15 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب الخليل
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب الخليل الس���يد س���ليمان حسن سليمان
الس���ويطي وذل���ك بصفة وكيال دوريا بموج���ب الوكالة الدورية رقم س���جل  1864صفحة
 2018/41تاريخ 2018/2/26
الصادرة من كاتب عدل سفارة دولة فلسطين في األردن
وذلك بمعاملة بيع على أراضي دورا حوض رقم  20قطعة رقم 9
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)
سليمان حسن سليمان السويطي
نبيل عبد الفتاح محمد السويطي
دائرة األراضي مكتب الخليل

دولة فلسطين
السلطة القضائية

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة صلح الخليل

الرقم2017/924 :

أبدًا بل دفعه إلى مزيد من العطاء.
وأوض���ح أن ذكرى اختط���اف البرغوثي،
تتزامن مع ذكرى استشهاد القائد خليل
الوزي���ر "أبو جه���اد" ،الذي ق���ال عنه :إنه
"سيظل حتمًا مثلنا وقدوتنا".
وتاب���ع :مس���يرتنا م���ن أج���ل الحري���ة
واالستقالل مستمرة ،وال يمكن أن تتوقف
قبل تحقيق الغايات.
وش���دد على أن الرئي���س عباس يرفض
كافة اإلمالءات ،متمس���كًا بثوابت شعبه،
مضيفًا" :حينم���ا يتعلق األم���ر بالثوابت
والقدس ال مجال للمرونة أبدًا".
وأك���د أنه ال بد من إع���ادة ترتيب البيت
الداخلي بش���كل دقيق ،مضيف���ًا" :هذا ما
نس���عى إليه ،ونب���ذل كل الجه���د ألجله
لنقف صفًا واحدًا ف���ي مواجهة االحتالل
والتحدي���ات ،ول���ن نم���ل من االس���تمرار
ف���ي البحث عن كيفية اس���تعادة الوحدة
الوطني���ة ،وس���نبقى نس���عى ألجل ذلك،
وأي إج���راءات نأخذها ،هي أحيانًا بهدف
تغيي���ر الس���ياق الس���ائد ال���ذي اعتاد
علي���ه البعض ،بأن يكون هناك انقس���ام
نتعايش معه".
وأش���ار إلى أهمي���ة اجتم���اع المجلس
الوطني المقبل ،لجهة تجديد الش���رعية،
وتأهي���ل المنظمة ألن تك���ون قادرة على
مواجهة التحديات التي تفرض نفسها.
ودعا إلى الحذر م���ن الواليات المتحدة،
ومحاوالتها إلث���ارة الفتن وإيجاد األزمات
في الساحة الفلس���طينية ،أو مع األشقاء
العرب.
من جهته ،أكد البرغوثي ،في رس���الة
ألقتها باإلناب���ة عنه زوجته فدوى ،حق
الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
على ترابه الوطني ،بم���ا في ذلك حقه
في إقام���ة دولت���ه المس���تقلة كاملة
الس���يادة على حدود األراضي المحتلة
الع���ام  ،1967وعاصمتها القدس ،وحق
الالجئي���ن في الع���ودة إل���ى ديارهم

تنفيذًا للقرار الدولي .194
ولفت إلى حق الش���عب الفلسطيني في
مقاومة االحت�ل�ال بكافة الوس���ائل التي
كفلتها الش���رائع الس���ماوية والمواثيق
الدولية طبق���ًا لمبدأ المقاومة الش���املة،
وتركيزها ف���ي األراضي المحتل���ة العام
 ،1967وإخض���اع هذه األس���اليب في كل
مرحلة بما يخدم األهداف اإلستراتيجية
والتكتيكي���ة المح���ددة ،الت���ي تقره���ا
القيادة السياسية العليا الموحدة للشعب
الفلسطيني ،إلى جانب وقف كافة أشكال
التنسيق األمني واالقتصادي والسياسي.
وح���ث عل���ى إعط���اء أولوي���ة قص���وى
إلع���ادة ترتي���ب البي���ت الداخل���ي ،عبر
إنهاء االنقس���ام ،وإنجاز وح���دة التمثيل
الفلس���طيني في إطار منظم���ة التحرير،
بمش���اركة كافة الق���وى السياس���ية بما
فيه���ا "حم���اس" و"الجهاد اإلس�ل�امي"،
واإلسراع بتحديد موعد النتخابات رئاسية
وتشريعية ولعضوية المجلس الوطني.
وطالب بدعم ومس���اندة موقف الرئيس
الراف���ض لما يع���رف بـ "صفق���ة القرن"،
داعيًا بالمقابل إلى تشكيل حكومة وحدة
وطني���ة ،تأخذ عل���ى عاتقه���ا التحضير
لالنتخاب���ات ،وقي���ادة عملي���ة إع���ادة
إعمار قط���اع غزة ،وتكري���س وحدة كافة
المؤسسات.
وأش���ار إلى ضرورة عق���د مؤتمر وطني
للحوار الش���امل ،بمشاركة كافة الفصائل
ومختلف الهيئ���ات والقطاعات من داخل
الوط���ن وخارجه ،إل���ى جان���ب إحالة قرار
المقاومة ،والقرار السياس���ي والتفاوضي
والدبلوماس���ي لقي���ادة المنظم���ة ،بع���د
مشاركة كافة القوى فيها.
ولف���ت إلى أهمي���ة التمس���ك بالنهج
الديمقراطي ف���ي الحياة الفلس���طينية،
وااللت���زام بدوري���ة االنتخاب���ات العامة،
واحت���رام س���يادة القان���ون والحري���ات
العامة ،إضافة مبدأ التعددية السياسية

العالول يلقي كلمته.

من جانبه ،أثنى النائب في "الكنيست"
د .أحمد الطيبي ،على مس���اهمة البرغوثي
النضالية ،مشيرًا إلى أن االعتقال لم ينجح
في كسر إرادته.
ون���وه ف���ي كلمة باس���م فلس���طينيي
الخط األخضر ،إلى مركزية ملف األس���رى
لدى الش���عب الفلس���طيني ،مبينًا أنهم
سينعمون حتمًا بالحرية.
وانتق���د اإلدارة األميركي���ة ،مبينًا أنها
تحولت م���ن جهة منحازة إلس���رائيل إلى
شريكة لها في جرائمها وممارساتها.

دولة فلسطين
السلطة القضائية
التاريخ2018/4/1 :

مذكرة دعوى
صادرة عن محكمة بداية نابلس بالقضية المدنية رقم 2017/1108

إلى المدعى عليه :نضال حافظ حامد فارس /الباذان ومجهول محل اإلقامة حاليًا.

التاريخ 2018/4/3

إلى المدعى عليه :منذر مصباح اس���حق الجعبري وهو من الخليل س���ابقًا ومجهول محل اإلقامة
حاليًا.
يقتضى حضورك إلى محكمة صلح الخليل الموقرة يوم الثالثاء  2018/5/22الس���اعة التاسعة
صباحًا في القضية الحقوقية المذكورة أعاله والتي أقامتها ضدك المدعية ش���ركة االتصاالت
الفلس���طينية "بالتل" (م.ع.م) وكيلها المحامي معن ش���بانة و/أو فادي العملة والتي موضوعها
المطالبة بمبلغ وقدره الف واربعة وتسعون شيكل وإحدى عشرة أغورة فقط ال غير.
ً
وعمال بأح���كام المادة  20من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لس���نة 2001
يتوج���ب عليك الحضور إل���ى محكمة صلح الخليل ف���ي الموعد المحدد إو إرس���ال محام عنك
وكذلك يتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك هذا
اإلعالن بواسطة النش���ر في إحدى الصحف المحلية ويمكنك استالم نسخة عن الئحة الدعوى
ومرفقاتها من قلم محكمة صلح الخليل وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريًا.
نادر الجوالني
رئيس قلم محكمة صلح الخليل

سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين
رقم الملف/3047 :ج2018/
التاريخ2018/4/15 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد/ة هديل سمير ناجي عطاري
وذلك بصفة وكيال خاصا بموجب الوكال���ة الخاصة رقم  437/2018/1279تاريخ 2018/2/5
المعطوفة على الدورية س 1803ص 2017/80سفارة فلسطين عمان 2017/9/25
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي العطارة حوض رقم  2قطعة رقم 71
فم���ن له أي اعتراض علي���ه 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)

اسم الوكيل

محم���د راضي عب���د الله محم���ود محمد +
حسني عبد الله محمود محمد

هديل سمير ناجي عطاري
دائرة األراضي مكتب جنين

مذكرة دعوى
صادرة عن محكمة بداية نابلس بالقضية المدنية رقم 2016/804

إلى المدعى عليها :أمل عبد الرحيم شعبان عبد الهادي ومجهولة محل اإلقامة حاليًا.
يقتض���ى حضورك الى ه���ذه المحكمة يوم  2018/4/23والتي أقامه���ا عليك المدعي كمال نافذ
محمد شريف طه بواسطة وكيله المحامي محمد دويكات وموضوعها إلغاء معاملة تصرف وتنفيذ
وكالة دورية.
ً
ويمكن���ك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى رقم  2017/584وعمال بالمادة
 62من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لسنة  2001فإنه يقتضى عليك تقديم
ً
الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغك النشر وإذا لم تحضري أو ترسلي وكيال
عنك تجري محاكمتك حضوريًا.
رئيس قلم حقوق محكمة بداية نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي رام الله

الرقم/531 :ج2016/

يعلن للعموم أنه تقدم الى دائرة تسجيل اراضي رام الله السيد/ة تهاني خليفة محمود
معط���ان وذلك بصفته وكي�ل�ا دوريا بموجب الوكال���ة الدورية رق���م  2007/9873تاريخ
 2007/8/16والمعطوفة على الدورية رقم  1995/3808بتاريخ 1995/9/14
الصادرة عن كاتب عدل رام الله
وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم  31حوض رقم  2من اراضي برقا.
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.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
تهاني خليفة محمود معطان
صافية عبد الغني عبد الغني بركات
فاطمة عبد الغني عبد الغني بركات
دائرة تسجيل أراضي رام الله

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي رام الله

في اإلعالن المنش���ور في جريدة األيام بتاريخ  2018/4/15على الصفحة  7في الملف التنفيذي
رقم  2017/8393ذكر االس���م س���امر جريس عيد صوص بالخطأ والصحيح س���امي جريس عيد
صوص وذكر اس���م اليزابيث منايل فضيان حداد بالخطأ والصحيح هو اليزابيث مناويل فضيان
حداد ،لذا اقتضى التنويه.

س���قط س���هوًا في إعالن صادر عن دائرة تس���جيل أراض���ي نابلس رقم المل���ف /891ج2018/
والمنش���ور بتاريخ  2018/4/11إعالن صادر عن دائرة تس���جيل أراضي نابلس (تسوية) بإضافة
وكالة دورية ووكاالت عامة خطأ والصحيح إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس بإضافة
وكالة دورية ووكاالت عامة لذا اقتضى التنويه.

إعالن صادر عن مراقب الشركات
وزارة االقتصاد الوطني

يعلن مراقب الش���ركات في وزارة االقتصاد الوطني بأن شركة شفيع
للتج���ارة والتعه���دات العام���ة م خ م والمس���جلة لدين���ا تحت رقم
 562408633قد تقدمت إلينا بطلب لتعديل اسم الشركة من شركة
شفيع للتجارة والتعهدات العامة م خ م إلى شركة شفيع للتعهدات
العامة م خ م ،كل من لديه اعتراض على ذلك مراجعة مراقب الشركات
خالل المدة القانونية.
مراقب الشركات
وزارة االقتصاد الوطني

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية نابلس
دائرة التنفيذ

الرقم2017/2365 :
التاريخ2018/3/20 :

ورقة إخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس
بالدعوى التنفيذية رقم 2017/2365

إلى المحكوم عليه :مراد محمود عمر حماد س���لفيت مردة بجانب المدرس���ة ومجهول محل اإلقامة
حاليًا.
يجب عليك أن تؤدي في ظرف أسبوعين اعتبارا من تاريخ تبلغك ورقة اإلخبار التنفيذي هذه في
ه���ذا العدد بالقرار المنفذ الصادر في القضية التنفيذي���ة رقم  2017/2365دائرة تنفيذ نابلس
وموضوعها مطالبة مالية بمبلغ  8596ش���يكل بموجب ش���يك لصالح المحك���وم له حمزة محمود
احمد عب���اس وإذا انقضت هذه المدة فس���تضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم حس���ب األصول
والقانون بحقك.
مأمور التنفيذ

إعالن مراقب الشركات
الرقم/3891 :ج2017/

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام الله
تنويه

دولة فلسطين
سلطة األراضي
اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
إعالن لتسجيل أموال غير منقولة
تسجيال جديدًا صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام الله
بشأن معاملة التسجيل الجديد رقم /142ق2014/

دائرة األراضي طولكرم

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام الله

دولة فلسطين

وأدان اعت���داءات ق���وات االحتالل بحق
المشاركين في مسيرات العودة بالقطاع،
واصفًا قناصة االحتالل بـ"الجبناء".
وطالب بمس���اندة المدينة المقدس���ة
وأهلها ،مضيفًا" :القدس بحاجة لمن يقف
إلى جانبها ،وأن يشعر المواطن المقدسي
أنه مصدر اهتمام".
كما أثنى وزير شؤون األسرى والمحررين
عيسى قراقع ،بالبرغوثي ،مبينًا أنه نموذج
في الكفاحّ ،
وبين أن االحتالل سيزول حتمًا
مهما طال الزمن.

وف���ي اإلطار ذات���ه ،اعتبر رئي���س نادي
األسير قدورة فارس ،أن ما طرحه البرغوثي
في رسالته ،ينسجم مع ما يحتاجه الشعب
الفلس���طيني ،من برنامج نضالي سياس���ي
واضح ،يجمع الكل الفلسطيني تحت رايته.
ورأى أن دول���ة االحت�ل�ال أوه���ن من بيت
العنكبوت ،مشيرًا إلى ضرورة إنجاز الوحدة،
للتمكن من تحقيق األهداف الوطنية.
وتخل���ل الفعالي���ة ،ع���رض فيلم قصير
عن البرغوث���ي ،عالوة عل���ى إلقاء قصيدة
تتحدث عنه واألسرى.

يعلن الطالع العموم أنه تقدم طلب إلى دائرة تسجيل أراضي رام الله لتسجيل المال غير
يقتض���ى حضورك الى هذه المحكمة يوم  2018/5/16الس���اعة الثامن���ة صباحًا للنظر بالدعوى
ً
المنقول المبينة أوصافه وحدوده ومس���احته بالجدول أدناه تسجيال جديدًا وعلى كل من
الحقوقي���ة رقم  2017/1108والتي أقامها عليك المدعي يوس���ف حافظ حامد فارس بواس���طة
يدع���ي بحق التصرف أو المنفعة أو الملكي���ة أو التعدي على حقوقه أن يتقدم باعتراضه
وكيله المحامي فادي شديد وموضوعها تنفيذ وكالة دورية.
ً
الخطي إلى دائرة تس���جيل أراضي رام الله خالل مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا
ويمكن���ك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى .وعمال بالمادة  62من قانون
اإلعالن في الصحف اليومية المحلية.
أص���ول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لس���نة  2001فإنه يقتض���ى عليك تقديم الئحة
ً
الجدول
جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغك النش���ر وإذا لم تحضر أو ترسل وكيال عنك
 .1اسم وعنوان طالب التسجيل" :جمال عبد الناصر" صدقي صادق زاهدة من الخليل حامل
تجري محاكمتك حضوريًا.
هوية رقم 931850986
رئيس قلم حقوق محكمة بداية نابلس
 .2اسم المدينة أو القرية :الرام.
3ـ أ– اسم موقع األرض حسب قيود المالية :وادي عياد
ج .ن���وع األرض:
ب ـ اسم موقع األرض حسب قيود التسوية غير النهائية :ـ	
ميري.
 4رقم الحوض 6 :رقم القطعة  23/33بموجب قيود المالية.دولة فلسطين
د
م2
 – 5المساحة بموجب قيود المالية:
سلطة األراضي
729
			
دائرة تسجيل األراضي
د
م2
 – 6المساحة بموجب المخطط:
طولكرم
االراضي
دائرة االراضي في سلطة
- 664
			
ً
رقم الملف/544 :ج2018/
كامال
7ـ الحصص المطلوب تسجيلها:
التاريخ2018/4/15 :
 –8الحدود بموجب المخطط:
ً
شماال :شارع اسفلت
إعالن صادر عن دائرة األراضي طولكرم
جنوبًا :قطعة األرض  23/38عبد الغني محمد رسمي عالمة
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي طولكرم الس���يد رشاد عبد الرازق رشاد طور وذلك
شرقا :قطعة األرض رقم  23/32تيسير علي محمد بدرية
بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم  2009/6239تاريخ 2009/10/11
غربًا :شارع اسفلت 12م2
الصادرة من كاتب عدل طولكرم
9ـ كيفية األيلولة لطالب التسجيل :مالك في إخراج القيد  +كتاب بلدية الرام 2017/236
وذلك بمعاملة بيع على أراضي عنبتا حوض رقم  8505قطعة رقم .284
تاريخ  2017/2/16بإعادة التقسيم.
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام
تحريرًا في 2018/4/8
من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
مأمور تسجيل أراضي رام الله
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
رشاد عبد الرازق رشاد طور
		
عمر علي محمود ساعد

التاريخ2017/3/19 :

تبليغ الئحة دعوى وموعد جلسة
في القضية الحقوقية 2017/924

تنويه

والفكري���ة ،وحرية الصحاف���ة ،وإقرار حق
المواطن في الحصول على المعلومات.
وحث على إعط���اء األولوي���ة النضالية
لثالث قضايا ملحة على الس���احة ،تتمثل
ف���ي دع���م حرك���ة المقاطع���ة وف���رض
العقوب���ات وس���حب االس���تثمارات م���ن
إس���رائيل ( ،)BDSووضع مدينة القدس
ف���ي مقدمة برنام���ج الصم���ود والخطاب
السياسي ،ومنحها األولوية في الموازنة
العامة ،إضافة إلى اعتبار تحرير األس���رى
واجبًا وطنيًا مقدسًا ،وضرورة اعتماد رؤية
وطنية لتحقي���ق هذا اله���دف ،وانتزاع
قرار دولي يعتبر المعتقلين أسرى حرب،
ومناضلين من أجل الحرية.
كم���ا طالب ال���دول العربية بالتمس���ك
بالمبادرة العربية للسالم ،وعدم التطبيع
مع دولة االحتالل ،طالما لم ينل الش���عب
الفلسطيني حقوقه.
وف���ي كلم���ة باس���م الفصائ���ل ،أدان
القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خالد
البطش ،اعتقال االحت�ل�ال للبرغوثي ،في
محاولة فاشلة منه إلجهاض المقاومة.
وأش���اد في كلمة له عب���ر الهاتف من
القطاع ،بدور البرغوث���ي النضالي ،مبينًا
أن اعتقاله لن يثنيه عن تش���بثه بحقوق
شعبه.
ودعا إل���ى تكريس الوح���دة الوطنية،
وإنج���از المصالحة ،لمواجه���ة االحتالل
بشكل موحد.

يعلن للعموم أنه تقدم لدائرة تسجيل اراضي رام الله السيد/ة سمية شريف خضر معطان
وذلك بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم  2017/10521تاريخ 2007/8/30
الصادرة عن كاتب عدل رام الله
وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم  31حوض رقم  2من أراضي برقا.
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.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
سمية شريف خضر معطان
سلطان محمود عبد الغني معطان
دائرة تسجيل أراضي رام الله

يعلن مكتب مراقب الشركات /وزارة االقتصاد الوطني
بأن ش���ركة :انجي���ج للخدمات التعليمية والش���بابية
المس���اهمة الخصوصي���ة المح���دودة غي���ر الربحية
والمس���جلة لدينا تحت رق���م  5625315666تقدمت
لدينا بطلب رفع رأسمال الشركة من  15000سهم إلى
 30000سهم.
مراقب الشركات

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

رقم الملف/3003 :ج2018/
التاريخ2018/4/11 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد محمود ضرار محمد حمارشة
وذل���ك بصفة وكيال خاصًا بموجب الوكالة الخاصة رقم  431/2017/1224تاريخ 2017/2/6
والدوري���ة رقم  431/2017/1223والصادرة عن عدل جنين بتاريخ  2017/2/6والدورية رقم
س���جل  1724صفحة  2017/42والصادرة عن س���فارة فلس���طين /عمان بتاريخ 2017/4/9
والدورية رقم س���جل  1788صفحة  2017/14والصادرة عن سفارة فلسطين /عمان بتاريخ
2017/8/28
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي
مسلية حوض رقم  8قطعة رقم 56
مسلية حوض رقم  8قطعة رقم 55
فم���ن له اعتراض على ذلك علي���ه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم الس���ير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا
للقانون.
اسم الموكل (المالك)

اسم الوكيل

حسنية حسن حسين عالري  +ليلى احمد قاسم
عوض ونعيم���ة محمود احمد بدوي وحس���ن +
احمد  +أس���ماء  +دالل  +بس���مة أبناء حس���ين
حس���ن عالري وطارق  +زياد  +ايمان  +أمل أبناء
محم���د محمود أب���و نعيم ومراد  +عم���اد  +اياد
 +محمد  +مها  +ناهد  +س���عاد أبناء حس���ني
حسين عالري

محمود ضرار محمد حمارشة

دائرة األراضي مكتب جنين

إعالن صادر عن جمعية مركز اإلرشاد التربوي
باإلشارة إلى اجتماع مجلس اإلدارة رقم ( )2018/07بتاريخ 14/04/2018م فقد
قرر مجلس االدارة فتح باب التنسيب للجمعية و تسديد رسوم العضوية اعتبارا
من يوم األحد الموافق  2018/04/15و حتى يوم االثنين 2018/04/16م و فتح
باب الترشح لعضوية مجلس االدارة اعتبارا من يوم األربعاء 2018/04/18م و
حتى يوم األحد 2018/04/22م و سحب الترشح من عضوية مجلس اإلدارة
اعتبارا من يوم األثنين  2018/04/23م و حتى يوم االربعاء  2018/04/25م و
عقد الجمعية العمومية يوم االثنين الموافق  2018/04/30م الساعة الواحدة
ظهرًا في المقر الرئيسي للجمعية الكائن في جباليا –الفالوجا -عمارة الكحلوت
– الطابق األول و ذلك لتالوة التقرير المالي و االداري و مناقشتهما و إقرارهما و
تعيين مدقق حسابات للجمعية و انتخاب مجلس إدارة جديد.

