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أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة

الخميس 2018/10/11

جامعتا النجاح وفلنسبورغ
تبحثان سبل التعاون األكاديمي
أتمت مؤخ���رًا مئة عام من النج���اح والتميز ،كما اطلعهم
عل���ى برامجه���ا األكاديمية ،وتحدث عن أه���م إنجازاتها
األكاديمي���ة والبحثي���ة ،ع���ن المعيق���ات السياس���ية
واالقتصادية التي تواجه التعليم العالي في فلس���طين
أهمها صعوبة استقطاب مدرسين وطلبة أجانب لاللتحاق
في الجامعة.
وتطرق د .النتشة إلى اتفاقيات التعاون المشترك التي
وقعتها الجامعة مع عدد م���ن الجامعات األوروبية مقدمًا
موجزًا عن عدد الطلبة المبتعثين إلى الجامعات األلمانية
واألوروبي���ة ،حي���ث وصل عدده���م إلى  ٩٠طالب���ا وطالبة
لدرجات الماجستير والدكتوراه.
بدوره ش���دد الوفد عل���ى أهمية التعاون المش���ترك ما
بين الجامعتين وناقش���وا آفاق تعاون جديدة في مجاالت
مختلفة كالطب واإلعالم والقانون والسياس���ة والرياضة،
كما ناقش���وا ض���رورة توفير برامج تب���ادل للطلبة األلمان
لاللتح���اق بجامع���ة النجاح وعم���ل أبحاث مش���تركة في
مجاالت عديد.
وف���ي نهاي���ة الزي���ارة ،قام الوف���د بجولة ح���ول الحرم
الجامع���ي القدي���م والجديد ،حيث تعرف���وا عن قرب إلى
كليات الجامع���ة وبنيتها التحتية ،وأب���دوا إعجابهم بما
وصل���ت إليه الجامعة من تقدم ف���ي المجاالت المختلفة،
كما تم تنظيم جولة لهم في البلدة القديمة في نابلس.

نابل���س " -األي���ام" :بحث القائم بأعم���ال رئيس جامعة
النجاح الوطنية الدكتور ماهر النتش���ة ،في مكتبه أمس،
مع وفد من جامعة فلنس���بورغ األوروبية في ألمانيا ،سبل
التعاون األكاديمي المشترك.
وض���م الوف���د ال���ذي ترأس���ته البروفيس���ورة مونيكا
انجمولير ،نائب رئيس جامعة فلنسبورغ للشؤون الدولية،
البروفيسور رالف ويستنبيرغ ،واولريك بيسشوف باركر،
مديرة العالقات الدولية وزينة بركات ،من جامعة يينا.
وحض���ر اللق���اء الدكتور عل���ي حبايب ،مس���اعد النائب
األكاديمي للكليات اإلنس���انية ،والدكتور أمجد أبو العز،
المحاضر في قس���م العلوم السياس���ية ،والدكتورة رش���ا
الخياط ،منسقة ش���ؤون البعثات ومحمد الكوبري ،القائم
بأعمال مدير دائرة العالق���ات العامة ،وعليا جلبريت وآية
جب���ري من مكت���ب العالقات الدولية ،وش���ذى جرارعة من
العالقات العامة.
وهدفت الزيارة ،بحس���ب بيان صدر عن الجامعة ،أمس،
إلى تعزيز عالقات التعاون والش���راكة ما بين الجامعتين
وبرام���ج تب���ادل الطلبة والهيئ���ة التدريس���ية ،وتقييم
تجربة التعاون القائمة ما بين المؤسس���تين ،ال س���يما أن
الجامعتي���ن قد وقعتا مؤخرًا مذكرة تفاهم وتعاون ضمن
برنامج ايراسموس التعليمي.
وأطل���ع د .النتش���ة الوف���د عل���ى تاريخ الجامع���ة التي

بيت لحم :قصر المؤتمرات و"برك سليمان"
يختتمان موسم الفعاليات والمؤتمرات الصيفية
من خ�ل�ال بن���اء الثقة م���ع الجهات الت���ي تنظ���م المؤتمرات،
والتأكيد على أن فلسطين قادرة وجاهزة الستضافة والحتضان
المؤتمرات.
وتطرق مدير ع���ام قصر المؤتمرات إلى زوايا العمل المختلفة
التي يعم���ل بها القصر بعد سلس���لة النجاحات ف���ي التنظيم
أهمها تنفيذ مش���اريع تطويرية أخرى تس���اهم بتطوير قطاع
السياحة واالقتصاد والزراعة والحفاظ على البيئة.
وأش���ار إلى أن أهم المش���اريع التي ينفذها قصر المؤتمرات
وشركة برك سلمان هي مش���روع ترميم البرك وتحسين الوضع
البيئي في وادي أرطاس ،بالتعاون مع المجلس القروي ،والمركز
الثقاف���ي والمزارعي���ن بالقرية لخل���ق بيئة نظيف���ة ،وبالتالي
الحصول عل���ى منتج زراعي صحي ،بعيدًا عن اس���تخدام المواد
الكيماوي���ة والعضوية التي قد تضر بالبيئة وبصحة اإلنس���ان،
إلى جانب مش���اريع أخرى مثل تطوير متحف القلعة الذي أصبح
المتح���ف الوطن���ي في قلعة م���راد ،حيث قامت إدارة الش���ركة
باقتن���اء  2306قطعة من قطع التراث القديم���ة واألدوات التي
اس���تخدمها ش���عبنا على مر العصور إلى جان���ب  400قطعة ،ما
جع���ل القصر في منطقة برك س���ليمان من أه���م المواقع التي
تجمع هذا العدد من القطع األثرية في مكان واحد.

بيت لحم – حسن عبد الجواد :اختتم قصر المؤتمرات ،وشركة
برك س���ليمان  ،CCC/موس���م الفعاليات والمؤتمرات الصيفية
بنج���اح كبي���ر ،تمثل باس���تضافته ألكثر من خمس���ين فعالية
ومؤتمرا وحدثا ونش���اطا ،إلى جانب تنفيذه مشاريع تنموية في
المنطق���ة األثرية التي تعتبر قصر ضيافة فلس���طين ،من خالل
الخدمات والمرافق التي قدمها.
وقال مدير عام قصر المؤتمرات وش���ركة برك س���ليمان جورج
باسوس إن القصر اس���تضاف ونجح بأن يكون جزءًا من خمسين
فعالية ومؤتمرًا ومعرضًا كان آخرها معرض الصناعات األردنية
والمؤتمر الدولي السابع لنقابة األطباء الفلسطينيين والمؤتمر
التاس���ع لنقابة الصيادلة ،لتضاف هذه الفعاليات إلى أكثر من
ثالثي���ن فعالية منذ بداية العام ،بحي���ث يصبح عدد الفعاليات
واألنشطة التي استضافها القصر أكثر من ثمانين فعالية ،وهو
ما يعتبر نجاحًا للقصر في خلق شكل جديد من أشكال السياحة،
وهي سياحة المؤتمرات سواء على الصعيد المحلي والوطني أو
على الصعيد الدولي.
وأكد باس���وس أن قصر المؤتمرات وشركة برك سليمان سعت
وتسعى من وراء هذه الفعاليات واألنشطة إلى جلب المؤتمرات
لفلس���طين وخلق ثقافة وسياحة المؤتمرات الدولية واإلقليمية

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي طوباس
رقم الملف/2152 :ج2018/
التاريخ2018/10/8 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي طوباس

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي طوباس الس���يد/ة أنا يس���رى علي حسن حماد
بصفتي وكيال عن البائعين عقل وباس���م وبس���ام وعمر واحمد وحسنية وغنيمة وسائدة
أبن���اء معروف مصطف���ى قصاروة بموجب الوكال���ة الدورية رق���م  174/2018/911تاريخ
 2018/6/15صل���ح طوباس والمعطوفة على الوكال���ة الخاصة رقم  174/2018/811تاريخ
 2018/5/13صلح طوباس والمعطوفة على الوكالة العامة س���جل  1815صفحة 2017/4
تاريخ  2017/10/23س���فارة دولة فلس���طين /عمان والمعطوفة على الوكالة الخاصة رقم
 174/2018/810تاريخ  2018/5/13صلح طوباس والمعطوفة على الوكالة الخاصة س���جل
 1902صفحة  2018/51تاريخ  2018/5/27س���فارة دولة فلس���طين /عمان حسب الوكالة
الدورية
الصادرة من كاتب عدل صلح طوباس
وذلك بمعاملة بيع على أراضي رابا حوض رقم  20قطعة رقم 2
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 الموكل (المالك)

"الصحة" :تسجيل  3013حالة جديدة
بمراكز الصحة النفسية في الضفة
رام الله " -األيام" :أفادت وزارة الصحة بحدوث ازدياد في عدد الحاالت الجديدة المسجلة
في مختلف مراكز الصحة النفس���ية في محافظات الضفة خالل العام الماضي حيث بلغت
 ،3013ما يعكس ازدياد ثقة المواطنين في خدمات الصحة النفسية الحكومية.
وأضاف���ت الوزارة في بيان صحافي ،امس ،لمناس���بة يوم الصحة النفس���ية العالمي،
والذي يصادف العاش���ر من تش���رين األول من كل عام ،أن خدمات الصحة النفسية في
الضف���ة الغربية تقدم من خالل  14مركزا وعيادة صحة نفس���ية ومجتمعية متخصصة،
منها مركز متخصص بالصحة النفس���ية لألطفال واليافعين في مديرية صحة ش���مال
الخليل ،هذا باإلضافة الى مستش���فى الدكتور سعيد كمال لألمراض النفسية وتعمل
جميع هذه المرافق تحت االشراف الفني لوحدة الصحة النفسية.
ويعتب���ر يوم الصحة النفس���ية العالمي مناس���بة للمناصرة والتوعي���ة حول الصحة
النفسية ويركز في هذا العام على موضوع "الشباب والصحة النفسية في عالم متغير".
يذكر أن معظم الحاالت الجديدة المس���جلة لدى وزارة الصحة تعاني من االضطرابات
النفسية الشائعة مثل القلق واالكتئاب.
وق����د أظه����ر توزيع الحاالت النفس����ية الجديدة المس����جلة في مراكز الصحة النفس����ية
والمجتمعية عام  2017حسب الجنس تسجيل  1790حالة من الذكور بنسبة  %59.4و 1223
حال����ة من اإلناث بنس����بة  ،%40.6فيما أظهر التوزيع العمري أن معظ����م الحاالت في الفئة
العمرية ما بين  25و 49سنة ،وقد بلغ عددها  1220حالة بنسبة  %40.5من مجموع الحاالت.
وتقدم وزارة الصحة خدمة العالج النفس���ي للحاالت النفس���ية الشديدة مجانًا ،وقد
دأب���ت الوزارة عل���ى تدريب كوادره���ا وفقًا للمعاي���ر العالمية واح���دث البروتوكوالت
العالجية وذلك للنهوض بخدمات الصحة النفسية في فلسطين.

ُ
"الخارجية" تحذر من تداعيات
الصمت الدولي على االستيطان

دائرة األراضي طوباس

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس

رقم الملف/4423 :ج2018/
التاريخ2018/10/10 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس

يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي نابلس الس���يد خالد حس���ن صدقي جيعان
وذل���ك بصفة وكيال دوري���ا بموجب الوكالة الدوري���ة رق���م  1796/2018/14951تاريخ
 2018/10/10والمعطوف���ة على الوكالة الخاصة رق���م  1789/2018/13460عدل نابلس
بتاريخ 2018/9/16
الصادرة من كاتب عدل نابلس
وذلك بمعاملة بيع على أراضي طلوزة حوض رقم  61قطعة رقم 103
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة
أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول
ووفقًا للقانون.
		
الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
خالد حسن صدقي جيعان
		
زهير أمين يوسف عقروق
دائرة األراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس

رقم الملف/4426 :ج2018/
التاريخ2018/10/10 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس
يعلن الطالع العموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي نابلس الس���يد/ة عهد س���رحان عثمان
دوي���كات وذلك بصفة وكي�ل�ا دوريا بموج���ب الوكالة الدورية رقم س���جل /1968صفحة
 2018/66تاريخ  2018/10/8سفارة دولة فلسطين ـ عمان
الصادر من كاتب عدل
وذلك بمعاملة بيع على أراضي عصيرة الشمالية حوض رقم  35قطعة رقم 3
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 الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
عهد سرحان عثمان دويكات
		
نضال عزت بدوي المصري
دائرة األراضي نابلس

القدس " -األي���ام" :افتتح رئيس جامع���ة القدس د .عماد
أبو كش���ك ورشة عمل عقدتها الجامعة بالشراكة مع جمعية
التربية الطبية الدولية ،حول كتاب���ة البحوث العلمية لطلبة
الكليات الطبية في حرم الجامع���ة الرئيس ،قدمها الدكتور
مال���ك الزبن ،خريج الجامع���ة الذي بات أحد أه���م الباحثين
والمختصين في طب وجراحة األعصاب في بريطانيا.
ّ
وبين د .أبو كش���ك في كلمته أن وص���ول خريجي الجامعة
للعالمية يعتبر خير دليل على تميز نهجها العلمي وتفوق
برامجها ونجاحها في تطبيق اس���تراتيجياتها واتساع أفق
رؤيتها نحو التميز واإلبداع العلمي والبحثي.
وأضاف ،إن الجامعة تمضي قدمًا للنهوض بالبحث العلمي
المبن���ي عل���ى االبتكار واإلبداع في ش���تى المج���االت والذي
يع���زز العمل الجماعي بين الطلب���ة واألكاديميين الباحثين،
وقد هيئت لذلك بيئة بحثية ريادية ووفرت لها كل الس���بل
واإلمكانيات التي من شأنها دعم استمرارية هذا النهج.

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

رقم الملف/2181 :ج2018/
التاريخ2018/10/10 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب طوباس
يعل���ن الطالع العموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب طوباس الس���يد انا مصطفى
محمد سعيد زيد بصفتي وكيال عن حمدان وريم أبناء صالح حمدان ظاهر بموجب الوكالة
الخاصة رقم  1796/2018/14892تاري���خ  2018/10/9بداية نابلس اصرح عن بيع كامل
حصص موكليني في قطعة األرض المذكورة اعاله
الصادرة من كاتب عدل بداية نابلس
وذلك بمعاملة بيع على أراضي طوباس حوض رقم  2قطعة رقم 7
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 الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
مصطفى محمد سعيد زيد
حمدان وريم أبناء صالح حمدان ظاهر

الخليل " -األيام" :حصلت جامعة بوليتكنك فلسطين
على تمويل ثالثة مشاريع بحثية وذلك في النداء الثاني
لبرنام���ج ( )2017 PALGERوالمرتبط باتفاقية التعاون
التي تربط وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية
مع نظيرتها األلمانية لدعم البحث العلمي.
وش���ارك ممثل الجامع���ة الدكتور رائد عم���رو مؤخرًا
في جلس���ات اللجن���ة الوزارية الفلس���طينية األلمانية
المش���تركة لدعم البحث العلمي في العاصمة األلمانية
برلين ،بحضور رئيس اللجنة الوكيل المس���اعد لشؤون

رقم الملف/7930 :ج2018/
التاريخ2018/10/10 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعل���ن للعموم أنه تقدم إل���ى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد خضر نصر خضر عبد
الحافظ وذلك بصفة وكيال عاما بموجب الوكالة العامة رقم س���جل  1969صفحة 2018/1
تاريخ 2018/10/9
الصادرة من كاتب عدل سفارة فلسطين /عمان
وذلك بمعاملة بيع على أراضي بيت قاد حوض رقم  20024قطعة رقم 3
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)
خضر نصر خضر عبد الحافظ
سعد خضر الحاج عبد الله عبد الحافظ
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين
رقم الملف/7943 :ج2018/
التاريخ2018/10/10 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم نه تق���دم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد انا ف���راس خالد احمد
إس���ماعيل الوكيل عن :غازي محمد احمد صوافطة وغالب سليمان سعيد الرشيد بموجب
الدوري���ة  178/2018/1765ع���دل جني���ن بتاري���خ  2018/10/8المعطوف���ة على الخاصة
س���جل  1940ص 2018/3س ف عمان األردن بتاريخ  2018/8/16والخاصة س���جل 1961
ص 2018/40س ف عمان األردن 2018/9/24
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي صير حوض رقم  10قطعة رقم 13
فم���ن له اعتراض عل���ى 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 الموكل (المالك)

اسم الوكيل

غ���ازي محم���د احم���د صوافط���ة وغالب فراس خالد احمد اسماعيل
سليمان سعيد الرشيد
دائرة األراضي مكتب جنين

التعلي���م العالي الدكتور إيهاب القبج ،والدكتور ناجي
قطناني ،والدكتور جميل حرب ،والدكتورة مكرم عباس.
ّ
وأكد الدكت���ور القبج ّ
بأن اللجنة ق���د اتخذت العديد
من القرارات لصال���ح تعزيز البحث العلمي المش���ترك
ف���ي كاف���ة الجامعات الفلس���طينية ،كما ت���م االتفاق
على االس���تمرار في هذا المشروع المشترك والتحضير
للنداء الثالث ،حيث ستتم مضاعفة التمويل للمشاريع
العلمية البحثية ،والذي س���وف يعل���ن عنه في بداية
العام .2019

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة
المحاكم الشرعية
محكمة طولكرم الشرعية

الرقم2018/1002 :
التاريخ1440/2/1 :هـ
وفق2018/10/10 :م

إعالن تبليغ حضور صادر عن محكمة طولكرم الشرعية
في الدعوى أساس 2018/1002

إلى المدعى عليه :سليمان مبارك من سلواد وحاليا مجهول محل اإلقامة في أمريكا وآخر
محل إقامة له في البالد بيت والده في سلواد وسط البلد.
يقتض���ى حضورك إل���ى محكم���ة طولكرم الش���رعية وذلك ي���وم االثني���ن الواقع في
2018/11/12م الس���اعة التاس���عة صباح���ًا ،للنظر ف���ي الدعوى أس���اس ،2018/1002
وموضوعه���ا تفريق للش���قاق والنزاع ،المقام���ة عليك من قبل زوجت���ك بصحيح العقد
الشرعي المدعية مجدولين يوسف محمود عثمان من مخيم طولكرم وسكانها وكيلتها
ً
المحامي���ة مرام نج���ار ،فإذا لم تحضر في الوقت المعين أو تعتذر أو ترس���ل وكيال عنك
ُ
ت���رى الدعوى بحق���ك غيابيًا ،وعليه فقد جرى تبليغك ذلك حس���ب األصول ،تحريرًا في
1440/2/1هـ وفق 2018/10/10م.
قاضي طولكرم الشرعي

التاريخ2018/10/4 :
الدعوى رقم 2018/35 :حقوق صلح جنين

مذكرة دعوة صادرة عن محكمة صلح جنين في الدعوى الحقوقية رقم
 2018/35لتبليغ المدعى عليه بالنشر
إل���ى المدعى عليه /بالل احمد محمود خطيب م���ن كفيرت /جنين ومجهول محل اإلقامة
حاليًا.
يقتضى حضورك إلى هذه المحكمة ي���وم  2018/11/28للنظر في الدعوى التي أقامها
عليك���م الجهة المدعية ن���زال مراد محمد جوابرة /يعبد بواس���طة وكيله المحامي :رامي
ميتاني ـ جنين ،والتي موضوعها :مطالبة مالية  200مائتي دينار أردني.
ً
ويمكن���ك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى وعمال بأحكام المادة
 62م���ن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لس���نة  2001فإنه يقتضى
عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبلغك بالنش���ر وإذا لم
ً
تحضر ولم ترسل وكيال عنك تجري محاكمتك حضوريًا.
رئيس قلم محكمة صلح جنين
منذر دمج

دائرة األراضي مكتب طوباس

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

ّ
ورك���ز د .الزب���ن في ورش���ة العمل على أساس���يات البحث
العلمي ف���ي المجاالت الطبية على وج���ه الخصوص ،موضحًا
للطلبة طرق إيجاد وصياغة س���ؤال البحث باعتبارها المرحلة
األولى واألهم في كتابة البحوث.
كما ّ
تحدث عن ش���روط وآليات النشر في المجالت المحكمة
ُ
معرجًا عل���ى مهارات بحثي���ة أخرى ومقدما إرش���ادات عامة
للطلبة الذين ّ
عبروا عن اعجابهم بإنجازاته التي شكلت مصدر
ّ
إلهام بالنس���بة لهم .وبينت عمي���دة البحث العلمي د .إلهام
الخطي���ب أن اس���تضافة الدكتور الزبن تأتي ضمن سلس���لة
اللقاءات وورش العمل التي تتم استضافة الخبراء لها تعزيزًا
لدور الجامعة في النهوض بالبحث العلمي في فلسطين ككل.
وفي كلمة جمعية التربية الطبية الدولية التي يترأس���ها
د .الزب���نّ ،
وجه الدكتور محمد عبيد الله رئيس قس���م البحث
العلمي في الجمعية ش���كره لجامعة القدس على الش���راكة
المثمرة لعقد هذه الورشة.

"البوليتكنك" تفوز بتمويل  3مشاريع
بحثية ضمن البرنامج الفلسطيني األلماني

رام الله " -األيام" :حذرت وزارة الخارجية والمغتربين ،من التداعيات الكارثية لصمت
المجتمع الدولي على االستيطان وإرهاب المستوطنين.
وقال���ت الوزارة في بيان صحافي امس ،إن اليمين الحاكم في إس���رائيل وجمهوره من
المستوطنين والمتطرفين يش���عرون بأن األبواب اليوم ُمشرعة عن آخرها وأكثر من أي
وقت مضى لمزيد م���ن العربدة والتنكيل واالعتداء على الفلس���طينيين وممتلكاتهم،
وذلك ف���ي ظل األجواء الراهنة س���واء الداخلي���ة أو الخارجية ،فمن جه���ة هناك حالة
التناف���س داخ���ل الحلب���ة الحزبي���ة
اإلس���رائيلية وري���اح االنتخابات المبكرة
دولة فلسطين
الت���ي تتس���ارع وتيرتها في االس���ابيع
األخيرة ،وحال���ة التنافس على من يكون
وزارة الحكم المحلي
أكث���ر يمينية وتطرفًا وبطش���ًا وانتهاكًا
محافظة رام الله والبيرة
لحق���وق الفلس���طينيين ،وه���و تنافس
مجلس قروي جفنا
يزيد من وتيرة االعتداءات االستيطانية
التهويدية واتساعها ،ومن جهة أخرى،
إعالن صادر عن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء /جفنا
توفرها
هن���اك المظلة األميركي���ة التي
تعلن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في جفنا عن ش���راء طريق التس���وية المحاذي للقطع
واالنحياز
إدارة الرئي���س دونال���د ترامب
 357+346+345+34م���ن حوض  4من قبل المواطن راس���م مصطفى عبد الغني دار علي،
فعلى من يجد نفس���ه متضررًا من ش���راء هذا الطريق تقديم اعتراضه حسب األصول لدى
األعم���ى لالحت�ل�ال وأيديولوجيت���ه
اللجنة المحلية للتنظيم والبناء /جفنا خالل أسبوعين من تاريخ .2018/10/11
االستيطانية االستعمارية التوسعية".
أمجد عواد
قطعان
وأكدت ال���وزارة أن اعت���داءات
رئيس اللجنة المحلية للتنظيم والبناء
المستوطنين ً
السياسي
توجها المستوى
مجلس قروي جفنا
اإلسرائيلي بوضع حجر األساس لمنطقة
صناعية استيطانية جديدة على عشرات
الدونم���ات في مس���توطنة "كريات أربع"
بمدينة الخليل ،بمشاركة وزير الصناعة
دولة فلسطين
اإلسرائيلي "ايلي كوهين".
السلطة القضائية
محكمة صلح جنين

اسم الوكيل

عقل وباس���م وبس���ام وعمر واحمد وحس���نية وغنيمة يسرى علي حسن حماد
وسائدة أبناء معروف مصطفى قصاروة

افتتاح ورشة بجامعة القدس حول كتابة
البحوث العلمية لطلبة الكليات الطبية

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس

رقم الملف/4406 :ج2018/
التاريخ2018/10/10 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس

يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي نابلس الس���يد اش���رف حس���ن مصطفى أبو
س���ريس وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم  1677/2017/11521تاريخ
2017/8/6
الصادرة من كاتب عدل نابلس
وذلك بمعاملة بيع على أراضي بيت وزن حوض رقم  1قطعة رقم 304
فمن له اعت���راض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن ،وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول
ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل

اسم الموكل (المالك)

اش���رف حس���ن مصطفى أبو
نور مطيع محمد مصطفى أبو س���ريس وانش���راح
سريس
إبراهيم إبراهيم سريس
دائرة األراضي نابلس

رقم الملف/4413 :ج2018/
التاريخ2018/10/10 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي نابلس السيد نايف سليمان حميدان بيراوي
وذل���ك بصفة وكيال دوري���ا بموجب الوكالة الدوري���ة رق���م  1795/2018/14624تاريخ
2018/1/4
الصادرة من كاتب عدل نابلس
وذلك بمعاملة بيع على أراضي عصيرة الشمالية حوض رقم  6قطعة رقم 23
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة
أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول
ووفقًا للقانون.
		
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
بسام وحسام أبناء فتحي محمد الشراقا نايف سليمان حميدان بيراوي
دائرة األراضي نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي نابلس

رقم الملف/4415 :ج2018/
التاريخ2018/10/10 :

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد محمد سعيد محمد
عبد القادر وذلك بصفة وكي�ل�ا دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم  162/2017/674عدل
نابلس بتاريخ 2017/5/9
بمعاملة بيع القطعة  50من الحوض  51من أراضي طلوزة.
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.
اسم الموكل (المالك)

التاريخ/2018/10 :

إخطار عدلي صادر عن كاتب العدل في جنين والذي يحمل الرقم
 441/2018/9581الصادر بتاريخ 2018/9/13

بناء على قرار س���عادة رئيس محكمة بداية جنين والصادر بتاريخ  2018/10/3والمتضمن تبليغ
إخطار عدلي للمخطر اليه وفقًا لنص المادة  20من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.
المخطر :سائد غالب سليم طحاينة /جنين ـ حي البساتين وكيله المحامي حمزة السعدي ـ جنين.
المخطر إليه :خالد صالح صبري شمالي ـ عرابة ـ وسط البلد.
أعلمك بأن الش���يك الذي حررته لموكلي والمس���حوب على حسابك :رقم  1003894602لدى بنك
الوطني ـ فرع جنين.
والتالي بيان أوصافه:
بدل قيمة الشيك
رقم الشيك تاريخ االستحقاق
 6000شيكل
		
2018/8/28 30000015
قد أعيد دون صرف وذلك لعدم كفاية الرصيد في حس���ابك ل���دى البنك المذكور وعليه نخطرك
بضرورة مراجعتي في مكتبي الكائن في جنين عمارة عادل الياموني الطابق الثاني ،وذلك من أجل
دفع بدل قيمة الشيكات المذكور أعاله والبالغ قيمته  6000شيكل وذلك خالل  10أيام من تاريخ
تبلغك هذا اإلخطار حس���ب األصول وعكس ذلك فإنني سأضطر التخاذ كافة ما يلزم من إجراءات
لحفظ حق موكلي بما في ذلك تقديم ش���كوى جزائية ضدك والتي موضوعها إصدار شيك بدون
رصي���د خالفًا ألحكام المادة  421من قانون العقوبات النافذ والمطالبة بحبس���ك و/أو إقامة دعوى
ضدك ومطالبتك بدفع بدل قيمة الش���يكات المذكورة أعاله باإلضافة إلى تضمينك كافة الرسوم
والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
وكي���ل المخطر يطلب من حضرة كاتب ع���دل جنين تبليغ المخطر إليه نس���خة عن هذا اإلخطار
حسب األصول والقانون.
المخطر :سائد غالب سليم طحاينة /جنين ـ حي البساتين وكيله المحامي حمزة السعدي ـ جنين
تعذر تبليغ المخطر اليه خالد صالح صبري شمالي ـ عرابة ـ وسط البلد ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
لذا اقتضى تبليغه هذا اإلخطار بالنشر.
الكاتب العدل

الوكيل

معن مش���هور محمد عش���ايقة ومشهور محمد
إبراهيم خضر

محمد سعيد محمد عبد القادر
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس

رقم الملف/4421 :ج2018/
التاريخ2018/10/10 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي نابلس الس���يد عص���ام محمد عطاالله هندي
وذلك بصفة وكي�ل�ا دوريا بموجب الوكالة الدورية رق���م  2018/6729تاريخ 2018/10/8
والمعطوفة على الوكالة العامة  2015/7338عدل طولكرم بتاريخ 2015/10/4
الصادرة من كاتب عدل طولكرم
وذلك بمعاملة بيع على أراضي عصيرة الشمالية حوض رقم  39قطعة رقم 114
فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن ،وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول
ووفقًا للقانون.
		
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
عصام محمد عطاالله هندي
		
عزام إبراهيم يوسف صالح
دائرة األراضي نابلس

