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أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة

الخميس 2018/5/17

ندوة سياسية في طوباس حول
حق العودة تزامنًا مع ذكرى النكبة
طوب���اس " -وفا" :أك���دت فعاليات وطني���ة أن ذكرى
النكبة التي حلت بش���عبنا ع���ام  ،1948رافقتها ثالث
نكب���ات لهذا الع���ام ،تمثلت بالمج���زرة الدموية التي
ارتكبتها قوات االحتالل في غزة ،والمجزرة السياسية
بنق���ل الب���ؤرة االس���تيطانية األميركي���ة "الس���فارة
األميركية" ،وذكرى النكبة.
جاء ذلك خالل ندوة سياسية عقدت في جامعة القدس
المفتوحة ف���رع طوباس ،امس ،تزامنا م���ع إحياء الذكرى
الـ  70لنكبة فلس���طين ،حملت عنوان "العودة حق وإرادة
ش���عب" ،وذلك بدع���وة من الجامع���ة ،وهيئ���ة التوجيه
السياسي والوطني في المحافظة.
وف���ي كلمته ،أكد القائم بأعم���ال محافظ طوباس أحمد
األس���عد ،أن قضية الالجئين لن تموت بالتقادم ،وأن جيال
يسلم جيل ،الفتا إلى أن شعبنا يؤمن بعدالة قضيته رغم
صعوبة المعادلة.
وأش���ار إلى أن الشعب الفلس���طيني الذي يعيش داخل
األراضي عام  ،1948أكمل المثلث الثائر ضد كل المؤامرات،
والمتمس���ك بثوابته التي س���تتحطم أمام إرادته ،مثمنا
جهود الدول المتضامنة مع قضيتنا وس���حبت سفرائها
من دولة االحتالل.
بدوره ،تحدث عضو المجلس الثوري لحركة فتح تيسير
نص���ر الله ،ح���ول تقليص خدمات وكالة غوث وتش���غيل
الالجئين "األونروا" ،مشيرا إلى أن شعبنا رغم المجازر التي
تحدث له صامدا في أرضه ،مؤكدا على اس���تخالص العبر
من نكبة  ،48ونكسة .67
وأض���اف أن قضي���ة الالجئين تع���د محور الص���راع مع
االحت�ل�ال ،ومبني���ة على ثالث ش���واهد وه���ي الالجئين،
والمخيم الذي احتضن الثورات الفلس���طينية في الداخل

"الحكم المحلي" تختتم تدريبًا لتطوير
مهارات موظفات الهيئات المحلية

والخ���ارج ،ووكالة "األون���روا" ،التي يس���عى االحتالل إلى
طمس كل هذه الشواهد.
وأك���د نصر الل���ه أن اس���تهداف "األونروا" ه���و بمثابة
اس���تهداف لقضية الالجئين ،الفتا إلى أن صمود شعبنا
هو العامل األساسي في إفشال كل مؤامرات ضد الوكالة.
ب���دوره ،تط���رق مدير ع���ام المخيمات ف���ي دائرة
ش���ؤون الالجئين ياسر أبو كشك ،إلى وضع الالجئين
الفلسطينيين في المخيمات المنتشرة في فلسطين
والش���تات ،ودور دائرة ش���ؤون الالجئي���ن في دعم
صمودهم.
ونوه أبو كش���ك إل���ى أن دائرة ش���ؤون الالجئين تقدم
المساعدات من مصاريف تش���غيلية في الضفة الغربية
وقط���اع غزة ولبنان ،باإلضافة إلى تمويل مش���اريع البنية
التحتية في مخيمات الضفة.
من ناحيت���ه ،قال مدير جامعة القدس المفتوحة في
طوباس س���هيل أب���و ميالة ،إن قضيتنا الفلس���طينية
تتع���رض لمؤام���رة خطي���رة الت���ي تتطل���ب أن نكون
موحدي���ن لمواجهتها ،مضيفا إن نقل ترمب س���فارة
بالده إلى القدس المحتلة ،لن يكون له أي تأثير سلبي
إال على أمريكا.
وفي كلمته ،شدد أمين سر حركة فتح محمود صوافطة،
عل���ى ض���رورة المحافظة عل���ى الوحدة الوطنية والس���ير
خلف القيادة الفلس���طينية لصد كل المؤامرات ،واحتراما
للشهداء الذي ارتقوا في ذكرى النكبة.
واستعرض الباحث في ش���ؤون القرى المدمرة بالداخل
أحمد فحماوي ،واقع الق���رى المدمرة في الداخل المحتل،
وبعض االنتهاكات التي يقوم بها االحتالل بحق المعالم
العربية هناك كالمقابر وغيرها.

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي
مكتب تسجيل قلقيلية
رقم الملف/685 :ج2018/
التاريخ2018/5/14 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب تسجيل قلقيلية

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب تسجيل قلقيلية السيد امجد طالب عواد
أبو حامد بصفته وكيل من قبل وصال جاسر عبد الله طه
وذلك بصف���ة وكيال خاصا بموج���ب الوكالة الخاص���ة بالبيع رق���م  2018/34/1888تاريخ
2018/4/24
الصادرة من كاتب عدل سفارة دولة فلسطين في األردن
وذلك بمعاملة بيع على أراضي قلقيلية حوض رقم  7550قطعة رقم 47
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 ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
أمجد طالب عواد أبو حامد
		
وصال جاسر عبد الله طه
دائرة األراضي مكتب تسجيل قلقيلية

رقم المعاملة/3948( :ج)2018/
التاريخ2018/5/16:

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعل���ن إلطالع العم���وم بأنه تقدم إلى ه���ذه الدائرة أصيل ضي���اء رؤوف الزغيبي وذلك
بصفته���ا وكيلة بموجب الوكال���ة الدورية( )5163/2018/438الص���ادرة عن عدل جنين
بتاريخ  2018/5/16وذلك لتقدي���م معاملة بيع رقم (/3948ج )2018/على قطعة األرض
رقم ( )26من الحوض ( )8من أراضي كفر دان.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عش���رة
أيام من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة :أصيل ضياء رؤوف الزغيبي
اسم الموكل «المالك :نداء الملقبة(ندى) زكي محمود جابر
عدد الحصص المباعة :حسب الوكاالت
مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

محافظ جنين يتفقد
مشروع مكب زهرة الفنجان
جني���ن " -األي���ام" :نفذ محافظ جنين ،الل���واء إبراهيم رمض���ان ،أمس ،زيارة
تفقدية لمقر إدارة مشروع مكب "زهرة الفنجان" للنفايات الصلبة ،حيث التقى
برئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ،وبح���ث معهم عددًا من القضايا ،بحضور مدير
عام الحكم المحلي في المحافظة ،وليد إستيتي.
ودعا رمضان ،مجلس اإلدارة إلى التعاون بمسؤولية عالية تجاه هذا المشروع
الوطني والحفاظ عليه دون إلحاق الضرر بالمواطنين.
وقال" :إن ما يهمنا هو الحفاظ على الس���لم األهل���ي ،وعلينا جميعًا أن نكون
متعاضدين وموحدين وال س���بيل أمامنا س���وى النظر إلى المكب كضرورة ال بد
منها ،ويجب العمل بكل الطاقة الممكنة لتحسينه ورفع مستوى جودة العمل،
وضمان الخروج بمكب صحي آمن مع تقليل لألضرار الجانبية على البيئة".
ورافق المحافظ في الزي���ارة الميدانية ،مدير دائرة الهيئات المحلية
في المحافظة ،ناظم نعيرات ،ورئيس قس���م ش���ؤون الهيئات المحلية،
أشرف عطاطرة.

رقم المعاملة/711 :ج2018/
التاريخ2018/5/16 :

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم

ً
أن���ا /عامر "محمد نظام" عبد القادر حامد بصفتي وكيال بموجب الوكالة الدورية رقم /1889
صفحة  2018/33صادرة عن س���فارة فلس���طين في عم���ان ـ األردن بتاري���خ 2018/4/29
المعطوفة على الوكالة العامة رقم /1759صفحة  2017/114صادرة عن س���فارة فلسطين
في عم���ان ـ األردن بتاريخ  2017/7/12وعلى الوكالة العام���ة رقم /1838صفحة 2017/29
الصادرة عن س���فارة فلس���طين في عمان ـ األردن ،أيضًا بتاريخ  2017/12/14والمعطوفة،
أيضًا على الوكالة العامة رقم /37م و ع م 2018/صادرة عن س���فارة فلسطين في الرياض ـ
السعودية بتاريخ 2018/2/28
إلتمام معاملة البيع رقم /711ج2018/
رقم القطعة
		
رقم الحوض
		
اسم البلد
27
		
8682
		
دير الغصون
ولمن له االعتراض على ذلك التقدم إلى الدائرة تس���جيل أراضي طولكرم لالعتراض خالل
فترة عشرة أيام من تاريخ هذا النشر وبخالف ذلك يتم السير في المعاملة حسب األصول
والقانون.
اسم الوكيل

عقاب وأس���امة وعبد الجبار ووفاء وفاطمة عام���ر "محمد نظ���ام" عبد الق���ادر حامد
وإيم���ان ونهى وحن���ان أبن���اء نمر عقاب (وكيل دوري)
مهنا وعن مهنا وهاني ومجدي وإبراهيم
ومنى وعائشة أبناء فهمي إبراهيم المهنا
وعفت عبد الله أبو عيسى
عقاب نمر عقاب مهنا (وكيل عام)

رقم التنفيذ2013/2941 :
التاريخ2018/5/16 :

ورقة إخبار تنفيذي صادرة عن دائرة تنفيذ بيت لحم في القضية
التنفيذية رقم  2013/2941بواسطة النشر

إلى المحكوم عليهم( :المستش���كل ضدهم) أدمون حبيب شحادة شحادة وسلوى حبيب شحادة
شحادة ولوس���ي حبيب شحادة ش���حادة وريمونا حبيب شحادة ش���حادة وبولين حبيب شحادة
شحادة /بيت جاال ـ ومجهولي مكان اإلقامة حاليًا.
أعلمكم أن المحكوم لها رئيس���ة إيليا بافل صنصور تقدمت بواس���طة وكيلها المحامي هشام
رح���ال بطرح اعالم الحكم رقم  2003/62الص���ادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 2013/2/14
موضوعه���ا المطالبة بمبلغ  130800دوالر وتم تقديم استش���كال يجم���ل الرقم  2016/26وتم
تحديد موعد لنظر االستشكال بتاريخ .2018/6/5
وعليه يتوجب عليكم مراجعة دائرة التنفيذ أو من تنيبهم لحضور جلس���ة االستشكال وبعكس
ذلك ستقوم دائرة التنفيذ باتخاذ اإلجراء القانوني الالزم بحقك.
معتصم عمرو
مأمور تنفيذ محكمة بيت لحم

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي نابلس

رقم الملف/2172 :ج2018/
التاريخ2018/5/16 :

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس السيد طالل صالح وجيه صالح
بصفته وكيال خاص���ا بموجب الوكالة الخاصة رقم  1757/2018/7266بتاريخ 2018/5/16
عدل نابلس والمعطوفة على الدورية رقم  1021/2010/16817بتاريخ  2010/12/29عدل
نابلس والدورية رقم  884/2009/6600بتاريخ  2009/5/27عدل نابلس
بمعاملة بيع على القطعة رقم  69من الحوض  24060من اراضي نابلس.
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.
اسم الموكل (المالك)

الوكيل

محمد خير الدين علي بره���م وخالد عبد الله
صادق س���لهب وش���اكر عادل ش���اكر بعارة
وعمار محمد ربحي صادق سلهب

سهى عبد الرحمن محمد عقل

سهى عبد الرحمن محمد عقل

تحسين سليمان عبد القادر ضمره

تحسين سليمان عبد القادر ضمره

طالل صالح وجيه صالح
دائرة تسجيل أراضي نابلس

تنويه
سقطت س���هوا عن طريق الخطأ في اإلعالن الصادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين في
معامل���ة بيع رقم  ،2018/2323والمنش���ور في جريدة األيام بتاريخ  2018/3/21اس���م
المولكل «المالك» :سمير مفيد صالح الملحم ،فاقتضى التنويه.

جامعة القدس باعتبارها المؤسس���ة
ً
األكاديمية األكبر في القدس خاصة
في ظل الظروف االس���تثنائية التي
تمر بها المدينة.
ّ
كم���ا أك���د د .أبو كش���ك أن توقيع
ه���ذه االتفاقي���ة يأت���ي ف���ي إطار
س���عي الجامع���ة لتوفي���ر التعليم
للجميع ومس���اعدة الطلبة الستكمال
دراس���تهم الجامعي���ة ،إذ تؤم���ن
الجامعة بأن التعلي���م الجامعي حق
لجميع الفلس���طينيين على اختالف
أوضاعهم المادية والمعيشية.
ّ
من جهت���ه وضح الجعب���ة أن هذه
االتفاقي���ة ته���دف لدع���م وتطوير
التعلي���م والبح���ث العلم���ي ف���ي
ً
ً
فلسطين عامة والقدس خاصة ،معبرًا
عن س���عادته وفخره بهذه الشراكة

المتمي���زة م���ع جامع���ة الق���دس،
ومش���يرًا أن هذه االتفاقي���ة تعتبر
باكورة للتعاون بين ش���ركة المدائن
للصناعات الغذائي���ة والجامعة في
عدة مجاالت.
يذك���ر أن ه���ذه المنح���ة تضاف
لمجموع���ة متنوعة م���ن برامج المنح
الدراس���ية الت���ي توفره���ا جامع���ة
الق���دس لطلبته���ا ،وتمك���ن رئيس
الجامع���ة م���ن تجنيده���ا خ�ل�ال
الس���نوات الث�ل�اث االخي���رة ،حيث
تقدم م���ن خالل برامج المس���اعدات
المالي���ة الطالبية في جامعة القدس
التي تعتبر االوس���ع م���ن نوعها بين
الجامعات الفلسطينية ،اذ يستفيد
منها س���نويا أكثر من  %٤٥من طلبة
الجامعة في البكالوريوس.

"العصرية الجامعية" و"إنجاز فلسطين"
تختتمان تدريبًا لتطوير مهارات الطلبة
رام الل���ه " -األي���ام" :اختتمت
الكلي���ة العصري���ة الجامعي���ة
بالتع���اون مع "انجاز فلس���طين"
سلسلة لقاءات تدريبية لعدد من
الطلبة عقدت في مبنى المحامي
الدكت���ور حس���ين الش���يوخي
بمدينة رام الله.

الرقم2018/115 :
التاريخ2018/5/8 :

تبليغ الئحة دعوى وموعد جلسة
في القضية الحقوقية 2018/115

إلى المدعى عليهم .1 :يوس���ف عطية عبد الله طويل وهو من الخليل سابقًا  .2موسى عطية عبد
الله طويل وهو من الخليل س���ابقًا  .3زهية عطية عبد الله طويل وهي من الخليل س���ابقًا  .4عبد
الس�ل�ام عبد الله عطية طويل وهو من الخليل سابقًا  .5عبد الناصر عبد الله عطية طويل وهو من
الخليل سابقًا  .6أشرف عبد الله عطية طويل وهو من الخليل سابقًا  .7فرج عبد الله عطية طويل
وهو من الخليل س���ابقًا  .8نظيرة عبد الله عطية بنا والمعروفة نجوى وهي من الخليل س���ابقًا .9
عائشة عبد الله عطية طويل وهي من الخليل سابقًا  .10ياسمين عبد الله عطية طويل وهي من
الخليل س���ابقًا  .11نجود عبد الله عطية طويل وهي من الخليل س���ابقًا  .12نجاة عبد الله عطية
طويل والمعروفة فهمية وهي من الخليل سابقًا  .13منصور عطية عبد الله طويل وهو من الخليل
سابقًا  .14عبد الله عطية عبد الله طويل وهو من الخليل سابقًا ومجهولي محل اإلقامة حاليًا.
يقتضى حضوركم إلى محكمة صلح الخليل الموقرة يوم الثالثاء  2018/7/10الس���اعة التاس���عة
صباح���ًا في القضية الحقوقي���ة المذكورة أعاله والتي أقامها ضدك���م المدعون  .1طاهر محمود
عطي���ة طويل  .2عمار محم���ود عطية طويل  .3عامر محمود عطية طوي���ل  .4ماهر محمود عطية
طويل  .5شامة اسماعيل عبد الله طويل  .6دالل محمود عطية طويل  .7منال محمود عطية طويل
 .8خديج���ة محم���ود عطية طويل  .9ماهرة محمود عطية طوي���ل  .10فدوى محمود عطية طويل
وكيلهم المحامي وس���يم الرجبي والتي موضوعها إثبات ملكية ومنع معارضة في حق المنفعة
والقرار والبقاء بحصص إرثية في عقار قيمته  9000دينار أردني.
ً
وعم�ل�ا بأحكام المادة  20من قان���ون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لس���نة 2001
يتوجب عليكم الحضور إلى محكمة صلح الخليل في الموعد المحدد أو إرسال محام عنكم وكذلك
يتوجب عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاري���خ تبليغكم هذا اإلعالن
بواسطة النشر في إحدى الصحف المحلية ومرفق نسخة عن الئحة الدعوى وبعكس ذلك تجري
محاكمتكم حضوريًا.
نادر الجوالني
رئيس قلم حقوق محكمة صلح الخليل

وش���ملت اللق���اءات التدريبية
التي اس���تمرت لشهرين ،بمعدل
لقاء واحد أسبوعيا ،على دورتين،
األول���ى بعن���وان “مس���اري إل���ى
المهني���ة” والت���ي ته���دف إلى
تطوير مهارات الطلبة وتأهيلهم
لسوق العمل ودرب فيها المدرب
ساري شقور من "مجموعة طالل أبو
غزالة وشركاه الدولية" ،والثانية
بعنوان "أخالقيات العمل" دربت
فيه���ا المدربة جميلة الرجبي من
"البنك اإلس�ل�امي الفلس���طيني"
بحي���ث ته���دف ال���دورة إل���ى
التعري���ف بأخالقي���ات المه���ن

المختلفة.
وش���ارك ف���ي الدورتي���ن،
مجموع���ة م���ن طلب���ة الكلي���ة
العصري���ة الجامعية من مختلف
التخصص���ات ،حي���ث ج���رى في
نهاية الدورات توزيع الشهادات
على الطلبة المشاركين فيها.
جدي���ر بالذك���ر ،أن "العصري���ة
الجامعي���ة" و"انجاز فلس���طين"
دأبتا على عق���د عدد من الدورات
التدريبي���ة للطلب���ة ،بهدف رفع
قدراته���م ورفدهم بما يمكنهم
من دخول سوق العمل متسلحين
بالمعارف المطلوبة لذلك.

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة صلح سلفيت

التاريخ2018/4/19 :
رقم الدعوى 2017/881 :حقوق /مدني

مذكرة تبليغ قرار بالنشر
صادرة عن محكمة صلح سلفيت في الدعوى المدنية رقم 2017/881

إلى المدعى عليه /هيثم أيمن صالح قصول /كفر الديك ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
أعلمك���م بأن محكمة صلح س���لفيت أصدرت ضدك���م قرارًا بالقضية الحقوقي���ة رقم 2017/881
المقامة ضدك من المدعي احمد إس���ماعيل عبد الرحمن عبد الله /دير بلوط وكيله المحامي محمد
رداد وموضوعها /مطالبة بمبلغ  7600شيقل ،وهذا ما ورد بالنتيجة الحكم ما يلي:
تق���رر المحكمة الحك���م بإلزام المدعى عليه هيث���م أيمن صالح قصول بدف���ع المبلغ المدعى به
وهو  7600ش���يقل للمدعي أحمد إس���ماعيل عبد الرحمن عبد الله /دير بلوط وتضمينه الرس���وم
والمصاريف ومبلغ ثالثمائة شيقل أتعاب محاماة.
ً
وعم�ل�ا بأحكام المادة  193فقرة  2من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لس���نة
 2001يجوز لكم تقديم اس���تئناف خالل مدة ثالثين يومًا ،من تاريخ تبليغكم بالنش���ر وبعكس
ذلك يصار باإلجراءات وفق أحكام القانون.
مع االحترام
أماني دحدول
رئيس قسم الحقوق /محكمة صلح سلفيت

هاني فهمي إبراهيم مهنا (وكيل عام)
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي جنين

رقم المعاملة/3946( :ج)2018/
التاريخ2018/5/16 :

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين

دولة فلسطين
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ بيت لحم

ّ
الق���دس " -األي���ام" :وق���ع رئيس
جامعة الق���دس د .عماد أبو كش���ك
والمدي���ر الع���ام لش���ركة المدائ���ن
للصناعات الغذائية موس���ى الجعبة
اتفاقي���ة تع���اون ته���دف لتوفير
مجموعة من المنح الدراس���ية لطلبة
الجامعة.
وتنص هذه االتفاقية على تقديم
الجعب���ة جملة من المنح الدراس���ية
للطلبة تتراوح قيمتها ما بين مليون
إل���ى خمس���ة ماليين ش���يكل خالل
خمس س���نوات وتغطي ما نس���بته
 %50من أقساط هؤالء الطلبة.
ووج���ه د .عماد أبو كش���ك ش���كره
لرج���ل األعم���ال الجعب���ة عل���ى هذا
الدعم الس���خي الذي له األثر الكبير
ف���ي تطوي���ر وإس���ناد التعليم في

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة صلح الخليل

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

اسم المالك

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي جنين

البي���رة " -األي���ام" :نفذت وحدة الن���وع االجتماعي في وزارة الحك���م المحلي وبرنامج
تمكين النس���اء في صنع القرار في الش���رق األوس���ط  ،Leadالمنفذ م���ن قبل التعاون
األلماني ( )gizبتفويض من الـ ( )BMZمجموعة تدريبات لموظفات وزارة الحكم المحلي
ومديرياتها وموظفات وعضوات الهيئات المحلية الـ ( )35المستهدفة في المشروع.
وتناولت التدريبات بحسب بيان صدر عن الوزارة ،امس ،عدة مواضيع تمثلت في إدارة
وحل الصراع���ات التنظيمية لموظفات الوزارة والمديري���ات بواقع ثالثة أيام تدريبية،
خدمة الجمهور لموظفات الهيئات المحلية العامالت في مراكز خدمة الجمهور ،اإلدارة
الذاتية وقانون الهيئات المحلية واإلجراءات المعمول بها لعضوات الهيئات المحلية.
وتمت التدريبات لمجموعات منفصلة في مدينتي رام الله ونابلس بحضور مدير عام النوع
االجتماعي في الوزارة أسماء خروب وهبة تيجاني مديرة المشروع في التعاون االلماني.

جامعة القدس توقع اتفاقية لتقديم منح دراسية لطلبتها

يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة بالل محمد توفيق األسعد وذلك بصفة
وكي�ل�ا بموجب الوكال���ة الدوري���ة ( )438/2018/5089الصادرة عن ع���دل جنين بتاريخ
 2018/5/13المعطوفة على الخاصة ( )437/2018/3116الصادرة عن عدل جنين بتاريخ
 2018/3/25وذل���ك لتقديم معاملة بيع رقم (/3946ج )2018/على قطعة األرض رقم ()5
من الحوض ( )20022والقطعة رقم ( )3من الحوض رقم ( )20023من أراضي بيت قاد.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عش���رة
أيام من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة :بالل محمد توفيق االسعد
اسم الموكل «المالك» :عثمان ذياب عبد جبارين.
عدد الحصص المباعة :حسب الوكاالت

رقم الملف/1694 :ج2018/
التاريخ2018/5/16 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله

يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي رام الله الس���يد/ة عطا وزهوة وزهية أبناء عبد
الحافظ موس���ى عبد اللطيف ونس���رين خليل عبد الحافظ عبد اللطيف بواس���طة الوكيل
ال���دوري رمزي إيليا إبراهيم أبو العظام بموجب الوكالة الدورية  2251بتاريخ 2018/4/29
والوكالة الدورية  2253بتاريخ  2018/4/29تصديق وزارة العدل
الصادرة من كاتب عدل
وذلك بمعاملة بيع على أراضي بيتونيا حوض رقم  10حي رقم  2قطعة رقم 38
فمن له اعت���راض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا
للقانون.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
دائرة األراضي رام الله

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ 2018/4/18
الرقم2012/903 :

إعالن تبليغ بالنشر
صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم 2012/903

إلى المحكوم عليه :ناصر رباح عيس���ى سبيتاني /رام الله /شارع ركب /بجانب بوظة بلدنا /مجهول
محل اإلقامة حاليًا.
نعلمك أن المحكوم له :محمد خالد علي حمية /وكيله المحامي سامر نصار.
قد حضر/ت إلى دائرتنا وطرح/ت لتنفيذ شيكات عدد  12بقيمة  115725شيقل حالة ومستحقة
األداء إضافة إلى الرس���وم والمصاريف ،و 1170شيقل رس���وم تنفيذ ،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
يحيى عطا

مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي نابلس

رقم الملف/2168 :ج2018/
التاريخ2018/5/16 :

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد محمد وليد عبد الرحمن
كنع���ان وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكال���ة الدورية رقم  1655/2017/7185عدل
نابلس بتاريخ 2017/5/11
بمعاملة بيع القطعة  654من الحوض  1من اراضي بيت وزن.
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عشرة
أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول
ووفقًا للقانون.
الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
محمد وليد عبد الرحمن كنعان
		
بشار لطفي أحمد قاضي

رقم الملف/1696 :ج2018/
التاريخ2018/5/16 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله

يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي رام الله الس���يد/ة عطا وزه���وة وزهية أبناء عبد
الحافظ موسى عبد اللطيف ونسرين خليل عبد الحافظ عبد اللطيف بواسطة الوكيل الدوري
رم���زي إيليا إبراهيم أبو العظام بموجب الوكالة الدوري���ة  2252بتاريخ  2018/4/29والوكالة
الدورية  2254بتاريخ  2018/4/29تصديق وزارة العدل
الصادرة من كاتب عدل
وذلك بمعاملة بيع على أراضي بيتونيا حوض رقم  10حي رقم  2قطعة رقم 11
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 ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
دائرة األراضي رام الله

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي نابلس

رقم الملف/2167 :ج2018/
التاريخ2018/5/16 :

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد محمد وليد عبد الرحمن
كنع���ان وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكال���ة الدورية رقم  1756/2018/7078عدل
نابلس بتاريخ 2018/5/10
بمعاملة بيع القطعة  25من الحوض  24054من اراضي نابلس.
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عشرة
أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول
ووفقًا للقانون.
الوكيل
			
اسم الموكل (المالك)
محمد وليد عبد الرحمن كنعان
شهره (شهرات) راغب عبد الله الزاغه
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية طولكرم
ورقة إخبار بالنشر
صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية طولكرم
الرقم2012/2263 :
التاريخ2017/7/11 :

إلى المحكوم عليه :أشرف أحمد راشد حرز الله من دير الغصون ،ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
ً
عمال بقرار س���عادة قاضي التنفيذ بتاريخ  2017/7/10في القضية التنفيذية  2012/2263والتي
ً
موضوعه���ا كمبياالت عدد  2بقيمة  4000دينار أردني ،،فقد تقرر اعالمك حيث أنه وعمال بالمادة
 10من قانون التنفيذ فقد تقرر إعالمك أنه تقرر تجديد االجراءات القانونية بحقك وانه عليك أن
تقوم خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبلغك بتنفيذ مضمون القرار و/أو أداء الدين إلى المحكوم
له محمد أكرم حس���ني الق���ب من دير الغصون ،وإذا ل���م تقم بتنفيذ مضمون الق���رار أو لم تقم
بالمراجعة فتضطر دائرة التنفيذ إلى مباشرة اإلجراءات القانونية بحقك.
تحريرًا في 2017/7/11
مأمور التنفيذ
احمد دقم

ورقة إخبار بالنشر
صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم

الرقم2018/2690 :
التاريخ2018/5/10 :

إلى المحكوم عليه :عماد شاكر عبد الرحيم شعبان من طولكرم ،مقابل مجمع األشقر (محل سامح
مول) ،ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
ً
عمال بقرار سعادة قاضي التنفيذ بتاريخ  2018/5/10في القضية التنفيذية  2018/2690والتي
موضوعها ش���يك بقيمة  10145شيكل شاملة للرسوم والمصاريف ،فقد تقرر إعالمك ،حيث أنه
ً
وعمال بالمادة  10من قانون التنفيذ فقد تقرر اعالمك انه عليك ان تقوم خالل خمسة عشر يوما
من تاريخ تبلغك بتنفيذ مضمون القرار و/أو أداء الدين إلى المحكوم له حس���ام "محمد حس���ن"
فريد طافش من طولكرم ،واذا لم تقم بتنفيذ مضمون القرار أو لم تقم بالمراجعة فتضطر دائرة
التنفيذ إلى مباشرة اإلجراءات القانونية بحقك.
تحريرًا في 2018/5/10
مأمور التنفيذ
أحمد دقم

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

رقم الملف/3932 :ج2018/
التاريخ2018/5/16 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد محمد تيس���ير رش���يد
األط���رش وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدوري���ة رقم  438/2018/4761تاريخ
 2018/5/3المعطوفة على العامة  409/20111/9735عدل جنين 2011/10/27
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي كفر راعي حوض رقم  13قطعة رقم 19
فم���ن له اعتراض على ذل���ك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا
للقانون.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
محمد تيسير رشيد األطرش
محمد صالح محمد عبيد
دائرة األراضي مكتب جنين

