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"الصحة" تطلق حملة للتوعية
باستخدام األدوية في رمضان
رام الل���ه " -األيام" :اطلق���ت االدارة العامة للصيدلة في
وزارة الصحة حملة للتوعية باستخدام االدوية في رمضان
تحت شعار "دواؤك في رمضان".
وتهدف لترش���يد اس���تخدام الدواء وضم���ان فعاليته
وس�ل�امة اس���تخدامه عند المرضى خالل فت���رة الصيام
وتعري���ف المرضى باالس���تخدام الصحي���ح لألدوية في
الشهر الفضيل ،وتنظيم أوقات تناولها  ،وكيفية التحكم
والسيطرة على األمراض المزمنة أثناء فترة الصيام.
واشارت الدكتورة رانية شاهين مدير عام الصيدلة في
وزارة الصحة ،في بيان صحافي امس ،انه وبتعليمات وزير
الصح���ة الدكتور جواد عواد تم اط�ل�اق هذه الحملة التي
ته���دف الى تثقيف المرضى حول االس���تخدام الصحيح
لالدوية في ش���هر رمضان وآلية تنظي���م أوقات ومواعيد
تناول االدوية وكيفية التحكم والس���يطرة على االمراض
المزمن���ة والحادة اثناء فترة الصي���ام وتداخالت االدوية

فريق طبي وأدوية من المطلع والمقاصد
والنجاح وأطباء مستقلين إلى غزة

م���ع بعض االطعم���ة والمش���روبات والتعري���ف باالدوية
الت���ي التعد من المفط���رات واالدوية الت���ي يجب تجنب
استخدامها في رمضان النها تسبب الجفاف وسوء الحالة
الصحية للمرضى.
واشارت د .ش���اهين الى ان الحملة تستهدف المرضى
الذين يعانون من مش���كالت صحي���ة مزمنة مثل الضغط،
الس���كري ،الكلى ،الغدة والمرضى النفسيين وغيرها من
االمراض باالضاف���ة الى المرضى الذين قد يس���تخدمون
االدوية لحاالت مرضية مؤقتة خالل الصيام مثل الصداع،
حرقة المعدة ،التهابات بكتيرية  ،اوجاع المفاصل وكذلك
النساء الحوامل والمرضعات وكبار السن.
وأوضح���ت كذل���ك انه ت���م انت���اج م���واد تثقيفية من
مطبوع���ات وفيديوهات من قب���ل االدارة العامة للصيدلة
س���يتم عرضها خ�ل�ال فعاليات ه���ذه الحمل���ة من قبل
الصيادلة في مديريات الصحة.

مجلس التعليم العالي يجدد التأكيد
على دعم قطاع التعليم في القدس
رام الل���ه " -األيام" :جدد مجلس التعلي���م العالي خالل
جلسته التي عقدها ،امس ،برئاسة وزير التربية والتعليم
العال���ي د .صب���ري صي���دم التأكي���د على دع���م مدينة
الق���دس وأهله���ا وطلبته���ا ،ومواجهة محاولة األس���رلة
ورفض السياس���ات االحتاللية والقرار األمريكي المشؤوم
وتبعات���ه ،مؤكدًا عروبة هذه المدين���ة الوفاء لها وأهلها
والوقوف أم���ام كافة المخططات الرامية لتهويد المدينة
ومحو الهوية الفلسطينية األصيلة فيها.
وبح���ث المجلس خ�ل�ال اجتماع���ه عدي���د الموضوعات
المهمة أبرزها دعوة طلبة الدراسات العليا إلعداد دراسات
حول المناهج الدراسية "اإلسرائيلية" وكشف ما تحتويه
من تحريض ،ودح���ض رواية االحتالل بأن مناهج التعليم
الفلس���طينية تحتوي عل���ى تحريض والدف���اع عن قطاع
التعليم الفلس���طيني بشكل عام؛ في ظل هجمة االحتالل

الشرسة ضد هذا القطاع.
كم���ا ناقش المجلس موضوع التجس���ير وم���دى تأثيره
على مستقبل التعليم المهني والتقني ،إضافة لمناقشة
موضوع تعليمات الفصل الصيفي في الجامعات المحلية
والتأكيد على عدد من الضوابط في هذا السياق.
وناق���ش المجل���س موض���وع الطاق���ة االس���تيعابية
للتخصصات في الجامعات ،حيث استمع المجلس لتقرير
من الوكيل المس���اعد لش���ؤون التعليم العالي د .إيهاب
القبج حول متابع���ة الهيئة الوطني���ة لالعتماد والجودة
لهذا الموضوع.
وأش���ار القبج إل���ى أن الهيئة تعكف على إنش���اء نظام
محوس���ب لتحديد الطاقة االس���تيعابية ف���ي الجامعات،
مشددًا على العالقة التكاملية بين الوزارة والجامعات في
هذا الجانب.

مجلس البحث العلمي يناقش خطته االستراتيجية
رام الل���ه " -األيام :ناقش مجل���س البحث العلمي ،خالل
اجتماعه الدوري برئاس���ة وزير التربي���ة والتعليم العالي
د .صب���ري صيدم ،امس ،الخطة االس���تراتيجية للمجلس،
وتعليمات ترخيص مراكز البحث العلمي.
وشدد المجلس ،في بيان صحافي عقب اجتماعه ،امس،
ُ
عل���ى ضرورة ُ
المض���ي قدمًا في تنفيذ سياس���ات البحث
العلم���ي ،التي تلب���ي احتياجات المجتمع الفلس���طيني
وتس���هم في إح���داث التنمي���ة االقتصادية الش���املة
والمتكاملة مع وضع أولويات وطنية للبحث العلمي.
وأطلع صي���دم المجلس عل���ى جهود ال���وزارة التطويرية،
وعلى رأسها توس���يع البحث العلمي ومش���اركة الطلبة فيه
بش���كل مباشر ،مؤكدًا على أهمية الدعم الذي تمنحه الوزارة
للبحث العلمي في الجامعات ،العالقات الوثيقة بين المجلس
والمؤسس���ات الوطنية كافة وضرورة الربط مع كافة األطراف
من خالل عالقة تكاملية في مجال البحث العلمي.
وأش���ار وزير التربية إلى األهمية الكبيرة التي توليها

ال���وزارة للبحث العلمي ،مؤكدًا عل���ى أهمية مراكز البحث
العلمي في فلسطين ،مضيفًا أن المجال مفتوح للمبدعين
ضمن أولويات وطنية خاضعة للدراس���ة وليس وفق آراء،
مشيدًا بالعمل المميز الذي يقوم به أعضاء المجلس.
وف���ي الس���ياق ذاته ،ناق���ش المجلس أهمي���ة تصدر
فلس���طين للس���احة الدولية بمجال البحث العلمي بالرغم
العقبات والصعوبات ،التي يفرضها االحتالل امام الشعب
الفلسطيني متطرقًا الى ضرورة دعم األبحاث التي تساند
الرواية الفلسطينية.
ّ
وأقر المجلس بش���كل مبدئي الصيغة النهائية للخطة
االس���تراتيجية ،والتي تتوافق مع رسالة المجلس ورؤيته
في خدمة البحث العلمي.
وأعلن المجلس في نهاية أعماله انتهاء الفترة الحالية
لعمل أعضائه حيث تق���دم رئيس المجلس لهم بخالص
الشكر على جهودهم على مدار األعوام الماضية ودعمهم
وإسنادهم لمسيرة المجلس.

ُ َّ
المطلع والمقاصد
الق���دس – "األيام" :غادر فري���ق طبي متخصص من مستش���فيات
والنجاح وأطباء مستقلين ،امس ،إلى قطاع غزة.
وأوض���ح مستش���فى المطلع الذي نس���ق البعث���ة الطبي���ة للقطاع وتب���رع باألدوية
والمس���تلزمات الطبية ،ف���ي بيان صحافي امس ،أن ذلك يأتي دعم���ا للفرق الطبية في
قطاع غزة ،في ظل الظروف واألوضاع الصعبة هناك.
وقال المدير التنفيذي العام في المستش���فى المطلع وليد نم���ور" ،إن المجازر التي
ترتكب بحق ش���عبنا األعزل في القطاع ،تتطلب منا ض���رورة تزويد الفرق الطبية هناك
بفري���ق طبي متخص���ص وذو كفاءة وخبرة عالية من القدس والضف���ة الغربية ،وتوفير
بعض المستلزمات الطبية واألدوية العالجية التي يحتاجونها ،لسد العجز الطبي الذي
يعانون منه خاصة بعد وصول عدد الجرحى ألكثر من  3000جريح خالل ثالثة أيام".
وأش���اد نم���ور ب���دور الفريق الطبي الفلس���طيني اإلنس���اني في عمل���ه على تقديم
المس���اعدات الطبية والعالجية للمرضى ،واختراق الحدود إلنقاذ مصابي غزة والوقوف
مع أهلنا هناك.
وأضاف نمور "أن ذلك العمل يدل على أننا ش���عب ووطن واحد ،حيث أننا ال نتعاطف
م���ع أهلنا في غزة ،بقدر ما هو واجب علين���ا أن نقف معهم ونتفاعل مع أوجاعهم ،ومع
كل مجريات األمور التي تحدث هناك ،لنكون لهم عونا ونصيرا ،كمثل الجس���د الواحد
اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".
وأشارت ممثلة االتحاد اللوثري العالمي في فلسطين باولينا باراهيال إلى أن ما يمارس
بحق الشعب الفلسطيني في القطاع هو ظلم واعتداء وانتهاك لكافة القوانين الدولية.
وأكدت أنه من واجب االتحاد العمل على دعم هذا الدور اإلنس���اني لخدمة المصابين
والجرحى ،مش���يرة الى أنه سيتم العمل على توفير كل ما يحتاجه الفريق الطبي خالل
عمله هناك.

نشطاء يمنعون أدوية
إسرائيلية من دخول غزة

ّ
هيئة مكافحة الفساد ونظيرتها األردنية توقعان مذكرة تعاون
رام الله  -وفا :قال رئيس هيئة مكافحة الفساد ،رفيق النتشة:
ّ
إن الهيئة وبتعليمات من الرئيس محمود عباس ،وقعت مذكرة
تعاون م���ع هيئة مكافحة الفس���اد والش���فافية ف���ي المملكة
األردنية الهاش���مية ،لتنظيم أطر التعاون وتبادل الخبرات بين
البلدين.
وأضاف النتش���ة ،في تصريحات لـوفا ،وتلفزيون فلس���طين،
أمس :إن هذه االتفاقية مع األشفاء في األردن لها أهمية خاصة،
نظرًا للعالقات األخوية المتينة التي تربطنا مع الشعب األردني
الش���قيق ،وكذلك لتنظيم التعاون في مكافحة الفساد وتعزيز
أطر الشفافية في األردن وفلسطين.
وتابع :لقين���ا كل الترحاب والتعاون من أش���قائنا في األردن،
وتقديره���م الكبير للدور الذي تقوم به هيئة مكافحة الفس���اد
في فلس���طين ،ولألس���س التي وضعها الرئي���س محمود عباس
الجتثاث كل أشكال الفساد في المجتمع الفلسطيني.
وأش���ار إلى أن التعاون م���ع الجانب األردن���ي لجلب مطلوبين
للعدالة الفلس���طينية كان حتى قبل انضمامنا للشرطة الدولية
"اإلنترب���ول" ،وكان هناك أربعة مطلوبين للقضاء الفلس���طيني
في تهم فس���اد ،وبالفعل تم إلقاء القبض عليهم وتس���ليمهم
للجه���ات الفلس���طينية المختصة ،وكان هن���اك مطلوب يحمل
الجنس���ية األردنية ،قامت هيئة مكافحة الفساد بتقديم طلب
رس���مي لدى المحكمة األردنية المختصة لتسليمه لنا ،وبالفعل
أصدرت المحكمة قرارًا لصالحن���ا ،وكان يحتاج لمصادقة الملك
األردن���ي عبد الله الثاني ،الذي لم يت���وان عن المصادقة وإعطاء
أوامره للجهات األردنية المختصة بالتعاون معنا لتسليمه.
وأردف النتشة :إن هذه االتفاقية تأتي في إطار العمل الدؤوب

رفح  -محمد الجمل :ش���كل عشرات النشطاء سدًا بشريًا أمام ثالث شاحنات محملة
باألدوية والمس���تلزمات الطبية ،أرسلتها نجمة داود الحمراء اإلسرائيلية كمساعدة
لسكان قطاع غزة.
رام الل���ه " -األيام" :عق���دت وزارة التربية والتعليم العالي من للنوع االجتماعي ،وذلك إلظهار مدى التقدم فيما يتعلق بقضايا
واس���تقبل النشطاء الشاحنات الثالث عند بوابات معبر كرم أبو سالم جنوب شرقي
محافظة رفح في س���اعة مبكرة من فجر أمس ،ومنعوا دخولها إلى قطاع غزة ،وطالبوا خالل وحدة النوع االجتماعي ،اجتماعًا لمناقشة تطوير مؤشرات الطلبة الذكور واإلناث في التعليم.
تربوية حساس���ة للنوع االجتماعي في قطاع التعليم ،وذلك ً
وتطرقت ناصر إلى المنهجية التي تم االستناد عليها لتقرير
بناء
السائقين بالعودة فيها من حيث أتت.
على توجيهات الوزير د .صبري صيدم ورؤية الوزارة ونشاطاتها مراجعة سياس���ات واس���تراتيجيات التعليم م���ن منظور النوع
وتم إخفاء الشاحنات الثالث وسط قافلة طبية أرسلتها وزارة الصحة برام الله ،لكن
ف���ي االس���تراتيجية الوطني���ة  2022-2017لتعزي���ز المس���اواة االجتماع���ي ،وال���ذي تم من خالله رصد وتحلي���ل أهم الفجوات
والتحديات وتحديد األولويات وبناء التدخالت السياساتية.
النش���طاء نجحوا في اكتشافها ،وتحوي بعض المس���تلزمات الطبية التي تستخدم والعدالة بين الجنسين.
في غرف الطوارئ ،أبرزها محاليل طبية ،وأدوات مس���اعدة ،مثل العكاكيز وكراس���ي
واختتم االجتماع بعرض ومناقش���ة مؤش���رات قدمت���ه الباحثة د.
جاء ذل���ك بحضور ممثلين عن الفريق الفن���ي لإلدرات العامة
ً
المقعدين ،ومواد طبية أخرى.
للتعلي���م المهن���ي والتقني ،والش���ؤون اإلداري���ة ،والتخطيط أنهار العس���الي ،والتي أعدته بناء على دراسة الواقع التربوي ،حيث
مرسلة
فهي
غزة،
قطاع
إلى
المس���اعدات
هذه
دخول
يرفضون
وأكد نش���طاء أنهم
الترب���وي ،والتعليم الع���ام ،والقياس والتقوي���م واالمتحانات ،أكدت ضرورة تطوير هذه المؤش���رات القابلة للقياس والتي تضمن
إدماج مفاهيم النوع االجتماعي المرتبطة بالهدف الرابع من أهداف
من قاتل مجرم على حد قولهم ،فاالحتالل يقتل الفلسطينيين اليوم ويريد الظهور وممثلين عن المؤسسات الرسمية واألهلية الشريكة.
وقدم���ت رئيس وحدة النوع االجتماعي في الوزارة خلود ناصر التنمية المستدامة كمدخل للعدالة والمساواة على أن يتم تضمين
بمظهر إنساني أمام العالم.
وأوضح���وا أن محاول���ة تجميل إس���رائيل صورتها أم���ام العالم لن تج���دي نفعًا ..،عرضًا حول أهمية ومسوغات مشروع تطوير المؤشرات الحساسة بعض من هذه المؤشرات في نظام المتابعة والتقييم لدى الوزارة.
وقالوا" :ها هي الش���احنات الثالث التي
أرس���لتها تعود إليه���م ،فنحن ال نريد
دولة فلسطين
منهم شيئا".
دولة فلسطين
السلطة القضائية
وأص���درت الهيئة الوطنية لمس���يرة
السلطة القضائية
محكمة صلح رام الله
العودة وكس���ر الحصار بقطاع غزة بيانًا
2017/127
الرقم:
الرقم 2018/534 :مدني
أو
أم���س ،أكدت فيه رفضها اس���تقبال
2018/4/16
التاريخ:
التاريخ2018/4/29 :
مرتكبي
استالم أي دواء ممن وصفتهم
مذكرة دعوى
مذكرة دعوى مدعى عليهم بالنشر
إلى
ودعت
مجزرة األمس بح���ق األبرياء،
صادرة عن محكمة صلح نابلس بالقضية الحقوقية رقم 2017/127
صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم 2018/534
إعادت���ه من حي���ث أتى ..واس���تغربت
إلى المدعى عليه :إسماعيل محمد محمود عبد القادر ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
إلى المدعى عليهم .1 :روان خليل إبراهيم عثمان اس���مر  .2إبراهيم خليل إبراهيم عثمان اسمر
يقتض���ى حضورك إلى محكمة صل���ح نابلس يوم  2018/6/10الس���اعة التاس���عة صباحًا للنظر
 .3نور اإليمان خليل إبراهيم عثمان اسمر  .4صفية شحادة موسى اسمر /رام الله.
هذه الوقاح���ة الصهيونية التي قامت
بالدعوى الحقوقية المرقومة أعاله والتي أقامها عليك عبد الناصر حس���ين علي أبو جيش بواسطة
يقتضى حضوركم إلى محكمة صلح رام الله يوم  2018/6/26الساعة التاسعة صباحًا للنظر في
بإخفائ���ه ضمن قافلة أدوية أرس���لتها
الدعوى المدنية رق���م  ،2018/534التي أقامها عليكم المدعي���ة مصلحة مياه محافظة القدس
المحامي محمد أبو حنيش وموضوعها مطالبة مالية.
ً
وزارة الصحة برام الله.
بواس���طة وكيلها المحامي زهران زهران في دعوى موضوعها مطالبة بمبلغ وقدره  7072شيكل
ويمكن���ك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على تفاصي���ل الدعوى وعمال بالمادة  62من قانون
وجاء في أسباب الئحة الدعوى ما يلي:
وح���ذرت الهيئ���ة م���ن التعاطي مع
أص���ول المحاكم���ات المدنية والتجارية رقم  2لس���نة  2001فإنه يقتضى علي���ك تقديم الئحة
ً
جوابية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك النشر وإذا لم تحضر أو ترسل وكيال عنك تجري
الئحة الدعوى
محاوالت تحسين صورة االحتالل.
محاكمتك حضوريًا.

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
محافظة طولكرم
الرقم2018/748 :
التاريخ2018/4/26 :

ورقة إخبار بالنشر
صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم

إلى المحكوم عليه :عماد حسني نمر جيوسي من طولكرم ،الحي الجنوبي ،شارع التربية القديم،
بالقرب من نقابة المهندسين ،ومجهول محل اإلقامة حاليا.
ً
عمال بقرار سعادة قاضي التنفيذ بتاريخ  2018/4/25في القضية التنفيذية  2018/748والتي
موضوعها شيك بقيمة  5000دينار و 287شيكل رسوم ومصاريف ،فقد تقرر اعالمك حيث أنه
ً
وعمال بالمادة  10من قانون التنفيذ فقد تقرر إعالمك أنه عليك أن تقوم خالل خمسة عشر يومًا
من تاريخ تبلغك بتنفيذ مضمون القرار و/أو أداء الدين إلى المحكوم له بديع أحمد حسن اعمير
م���ن بلعا ،وإذا لم تق���م بتنفيذ مضمون القرار أو لم تقم بالمراجع���ة فتضطر دائرة التنفيذ إلى
مباشرة اإلجراءات القانونية بحقك.
تحريرًا في 2018/4/26
مأمور التنفيذ
أحمد دقم

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

ورقة إخبار بالنشر
صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم

إعالن صادر
عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة طولكرم

بشأن ايداع مشروع تعديل تنظيمي لغايات تعديل مسار شارع بعرض
12م مشروع رقم  /2018/5/1223كفر اللبد ـ محافظة طولكرم
تعلن اللجنة االقليمية لمحافظة طولكرم عن ايداع مشروع تعديل تنظيمي لغايات
تعديل مسار شارع بعرض 12م مشروع رقم  2018/5/1223لالعتراضات والمتعلقة
بالقطع ذوات األرقام (ج من  11 ،9 ،23تس���وية غي���ر منتهية) من حوض رقم (12
تسوية غير منتهية) من أراضي كفر اللبد ـ محافظة طولكرم
وذلك حس���ب المخططات المعلنة والمودعة في مقر /مجلس بلدي كفر اللبد وفي
مقر مديرية الحكم المحلي /محافظة طولكرم وذلك اس���تنادًا للمواد  20 ،21 ،26من
قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم  79لس���نة  1966ويجوز ألي شخص وألي
س���لطة أو مؤسسة رسمية أو أهلية ممن لهم مصلحة في ذلك تقديم اقتراحاتهم
أو اعتراضاتهم على المش���روع معنونة إلى رئيس اللجنة المحلية للتنظيم والبناء
ف���ي بلدية "كف���ر اللبد" خالل مدة ثالثي���ن يوما من تاريخ إع�ل�ان اإليداع بالجريدة
الرس���مية وجريدتين محليتين وتدعم االعتراض���ات أو االقتراحات المقدمة حيثما
أمكن بمخططات إيضاحية ووثائق ثبوتية.

التاريخ2018/4/18 :
الرقم2016/1504 :

إلى المحكوم عليه /إبراهيم موسى محمد طرايرة  /القدس /الرام  /حارة الساليمة /مجهول محل
اإلقامة حاليًا.
نعلمك أن المحكوم لها :مصلحة مياه محافظة القدس لمنطقة رام الله والبيرة /وكيلها المحامي
نبيل مشحور.
قد حضر/ت إلى دائرتنا وطرح/ت لتنفيذ كمبيالة بقيمة  9581ش���يقل ،حالة ومس���تحقة األداء
إضافة إلى  107ش���يقل رس���وم ومصاريف لذا يتوجب عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة
التنفيذ خالل أسبوعين 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
يحيى عطا

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية طولكرم

الرقم2018/5/1223 :
التاريخ2018/5/10 :

م .إياد خلف
رئيس اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء
لمحافظة طولكرم

إعالن تبليغ بالنشر
صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم 2016/1504

الرقم2018/2323 :
التاريخ2018/5/6 :

إلى المحكوم عليه :علي محمد صالح أبو الكلبات من الجاروشية ،ومجهول محل اإلقامة حاليا.
ً
عمال بقرار س���عادة قاضي التنفيذ بتاريخ  2018/5/3في القضية التنفيذية  2018/2323والتي
موضوعها ش���يكات بقيمة  9135ش���يكل شاملة للرس���وم والمصاريف ،فقد تقرر اعالمك حيث
ً
أنه وعمال بالمادة  10من قانون التنفيذ فقد تقرر إعالمك أنه عليك أن تقوم خالل خمس���ة عش���ر
يوم���ًا من تاريخ تبلغك بتنفيذ مضم���ون القرار و/أو أداء الدين إلى المحكوم لها ش���ركة طولكرم
للباطون الجاهز والمسجلة تحت الرقم  ،562407726وإذا لم تقم بتنفيذ مضمون القرار أو لم تقم
بالمراجعة فتضطر دائرة التنفيذ إلى مباشرة اإلجراءات القانونية بحقك.
تحريرًا في 2018/5/6
مأمور التنفيذ
أحمد دقم

ال���ذي تقوم به هيئة مكافحة الفس���اد على كافة المس���تويات
لتعزيز مبادئ الش���فافية ومكافحة الفس���اد ،م���ن خالل توطيد
أواصر التعاون والعالقات مع الدول العربية واإلقليمية والدولية.
وأض���اف :لذل���ك قمنا بتوقي���ع اتفاقيات مع ع���دد من الدول
ّ
العربية كتونس ،وس���نوقع مع المغرب اتفاقية تعاون في هذا
الش���أن خالل األي���ام القليلة المقبلة ،وما زلنا مس���تمرين بهذه
الطريق حتى نس���تطيع خالل عام تهيئة ك���وادر جديدة قادرة
على االس���تمرار في تنفيذ اإلس���تراتيجية الوطني���ة لمكافحة
الفس���اد ،التي وضعت من خالل الخبراء والمتابعين للقضاء على
كل أشكال الفساد والمحسوبية.
وأوضح النتش���ة أن من سياسة الهيئة المعلنة أيضًا التعاون
مع كافة المؤسس���ات األهلية والش���عبية والحكومية لمكافحة
الفس���اد ،ومع كافة القوى واألط���ر في المجتمع الفلس���طيني،
كالقي���ام بنش���اطات مع رج���ال الدين المس���يحي واإلس�ل�امي
والسامري ،للتحذير من مخاطر الفساد على المجتمع الفلسطيني
ومن الوقوع فيه ،واس���تخدام القيم الديني���ة لردع البعض من
محاولة القيام بأي نشاط لممارسة الفساد.
ّ
وأك���د أن الهيئ���ة وقعت اتفاقي���ات مع مختل���ف القوى في
المجتم���ع الفلس���طيني ،كقوى األم���ن والنقاب���ات والمنظمات
األهلي���ة والمؤسس���ات الحكومي���ة وغيرها ،لمحاربة الفس���اد،
إضاف���ة إلى  14اتفاقية مع الجامعات الفلس���طينية للتعاون مع
مكافحة الفس���اد ،وطرح مس���اقين في الجامعات :األول ،ثقافي
لكل الجامعات ،والثاني تم االتفاق عليه بوضع مساق متخصص
في كلي���ات الحقوق ليصبح من المتطلب���ات األكاديمية لكليات
الحقوق ،وهو يحصل ألول مرة.

ورشة في "التربية" تناقش تطوير
مؤشرات النوع االجتماعي في التعليم

رئيس قلم محكمة صلح نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية طولكرم
دائرة التنفيذ
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دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة صلح رام الله

الرقم 2017/2706 :مدني
التاريخ2018/4/30 :

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر
صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم 2017/2706

دولة فلسطين
السلطة القضائية

تبليغ قرار صادر عن محكمة صلح نابلس بالدعوى الحقوقية رقم 2016/164

إلى المدعى عليه :معتز محمد عبد الجليل عاصي ومجهول محل اإلقامة.
ً
عمال بقرار محكمة صلح نابلس بالدعوى الحقوقية رقم  2016/164فقد تقرر تبليغك قرار الحكم
الص���ادر بالدعوى المذك���ورة أعاله والصادر بتاريخ  2018/4/10وفق أح���كام المادة  20من قانون
اصول المحاكمات المدنية والتجارية والذي أقامها عليك شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية
بواس���طة وكيلها المحامي األس���تاذ محمد أبو حنيش والمتضمن (إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ
 1921شيكل للجهة المدعية وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ  40دينارًا أتعاب محاماة).
رئيس قلم حقوق محكمة صلح نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي نابلس

رقم الملف/2148 :ج2018/
التاريخ2018/5/16 :

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد نبيل أسعد منيب قرقش
وذل���ك بصفة وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رق���م  1631/2017/2277عدل نابلس
بتاريخ 2017/12/13
بمعاملة بيع على القطعة رقم  53من الحوض  59من أراضي طلوزة.
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 السير بإجراء المعاملة حسب األصول
ووفقًا للقانون.
الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
نبيل أسعد منيب قرقش
		
إبراهيم نمر إبراهيم حنبلي
مفيد أسعد منيب قرقش
دائرة تسجيل أراضي نابلس

إلى المدعى عليه :محمد موسى سليمان مليحات /رام الله ،ومجهول محل اإلقامة.
يقتض���ى حضورك إلى محكمة صلح رام الله يوم  2018/7/9الس���اعة التاس���عة صباحًا للنظر في
الدع���وى المدنية رقم  ،2017/2706التي أقامتها عليك الجهة المدعية مصلحة مياه محافظة رام
الله والقدس بواس���طة وكيلها المحامي نبيل مش���حور ،في دعوى موضوعها مطالبة بمبلغ وقدره
 8600شيكل ،وجاء في أسباب الئحة الدعوى ما يلي:
الئحة الدعوى
 .1المدعية مصلحة مياه محافظة القدس المنظمة بموجب القانون رقم  9لسنة .1966
 .2المدعى عليه هو أحد المشتركين لدى الجهة المدعية بموجب االشتراك رقم .50/164/000
 .3وفقًا للكشف المالي المتعلق باستهالك المدعى عليه للمياه فقد كان يترصد في ذمة المدعى
علي���ه حتى تاري���خ  2017/5/30مبلغًا وقدره  8600ثمانية آالف وس���تمائة ش���يكل جديد وذلك
حسبما هو مبين في الكشف المرفق والصادر عن المدعية بتاريخ  2017/9/1والذي يعتبر جزءًا ال
يتجزأ من الئحة هذه الدعوى.
ّ
 .4طالبت المدعية المدعى عليه بتس���ديد ما هو مس���تحق في ذمته ،إال أنه تمنع عن ذلك دونما
مبرر أو مسوغ قانوني.
 .5الصالحية :الدعوى من صالحية المحكمة الموقرة نظرًا لقيمتها وماهيتها ومكان إقامة المدعى
عليه.
 .6الطل���ب :تلتمس المدعية تبليغ المدعى عليه الئحة هذه الدعوى ومرفقاتها ودعوته للمحاكمة
ومحاكمت���ه وغب اإلثبات الحكم بإلزام���ه بالمبلغ المدعى به البالغ  8600ثمانية آالف وس���تمائة
ش���يكل جديد تعادل مبلغ  1720ألف وس���بعمائة وعش���رين دينار أردني ،هذا م���ع إلزامه أيضًا
بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى.
ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغك بالنشر بإحدى
ً
الصح���ف المحلية عمال بالمادة  62من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لس���نة
.2001
ً
وإذا لم تحضر أو ترسل وكيال عنك سوف يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون.
خضر أبو تمام
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

التاريخ2018/4/29 :

 .1المدعية مصلحة مياه محافظة القدس المنظمة بموجب القانون رقم  9لسنة .1966
 .2المرحوم مورث المدعى عليهم خليل إبراهيم عثمان اسمر أحد المشتركين باستهالك المياه
من المدعية بموجب االشتراك رقم  32/339/008وبعد وفاته استمر المدعى عليهم باستهالك
المياه عبر االشتراك المسجل باسم المرحوم خليل إبراهيم عثمان اسمر.
 .3وفقًا للكش���ف المالي المتعلق باس���تهالك المدعى عليهم للمياه فقد كان يترصد في ذمة
المدعى عليهم حتى تاريخ  2015/9/14مبلغا وقدره  7072سبعة آالف واثنين وسبعين شيكل
جديد وذلك حس���بما هو مبين في الكش���ف المرفق والصادر عن المدعي���ة بتاريخ 2017/12/2
والذي يعتبر جزءًا ال يتجزأ من الئحة هذه الدعوى.
 .4طالبت المدعية المدعى عليهم بتسديد ما هو مستحق في ذمتهم اال انهم تمنعوا عن ذلك
دونما مبرر او مسوغ قانوني.
 .5الصالحي���ة :الدعوى من صالحية المحكم���ة الموقرة نظرا لقيمته���ا وماهيتها ومكان اقامة
المدعى عليهم.
 .6الطل���ب :تلتمس المدعية تبلي���غ المدعى عليهم الئحة هذه الدع���وى ومرفقاتها ودعوتهم
للمحاكمة ومحاكمتهم وغب االثبات الحكم بالزامهم بالتكافل والتضامن مجتمعين ومنفردين
بالمبلغ المدعى به البالغ  7072س���بعة آالف واثنين وس���بعين شيكل جديد تعادل مبلغ 1420
ألف وأربعمائة وعش���رين دينار أردني ،هذا مع الزامهم ايضا بالصفات المذكورة أعاله بالرس���وم
والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
ويمكنكم الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى.
ويتوجب عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغكم بالنشر بإحدى
ً
الصحف المحلية عمال بالمادة  62من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لس���نة
.2001
ً
وإذا لم تحضروا أو ترسلوا وكيال عنكم سوف يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون.
خضر أبو تمام
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف/2149 :ج2018/
التاريخ2018/5/16 :

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يدة انعام سالمة محمد
الجم���ل بصفته وكي�ل�ا دوريا بموجب الوكال���ة الدورية رق���م  1756/2018/7142بتاريخ
 2018/5/13عدل نابلس
بمعاملة بيع على القطعة رقم  199+196من الحوض  12من أراضي عصيرة الشمالية.
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض 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)
انعام سالمة محمد الجمل
		
آمال حسين محمد الصوالحة
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين
رقم الملف2018/3926 :
التاريخ2018/5/16 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد عبد الرؤوف محمود ناجي
لحل���وح وذلك بصف���ة وكيال دوريا بموج���ب الوكالة الدورية رق���م  438/2018/4778تاريخ
 2018/5/6المعطوفة على الخاصة س 1891ص 2018/64سفارة فلسطين عمان 2018/5/2
بيع الحصص حسب الدورية
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي عرابة حوض رقم  3قطعة رقم 3
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام
من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الموكل (المالك)

اسم الوكيل

عب���د الله  +نصري  +عبد اله���ادي  +إبراهيم عبد الرؤوف محمود ناجي لحلوح
أبناء عبد الرحمن حسين حجة
دائرة األراضي مكتب جنين

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

رقم الملف/3929 :ج2018/
التاريخ2018/5/16 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد عب���د الرؤوف محمود
ناجي لحل���وح وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكال���ة الدورية رقم 438/2018/3892
تاريخ 2018/4/11
بيع الحصص حسب الدورية
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي برقين حوض رقم  23قطعة رقم 21
فم���ن له اعتراض على ذلك عليه 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 الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
عبد الرؤوف محمود ناجي لحلوح
امتياز ارحيم حسن أبو فضالة
دائرة األراضي مكتب جنين

