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الخميس 2018/10/11

عرض للزي الشعبي في نابلس بمناسبة يوم التراث
فلس���طين صام���دون وباقون رغم كل ما يح���اول االحتالل
تغييره وتدنيسه.
وق���ال إن "انحيازن���ا إل���ى ذاكرتنا هو جزء م���ن صناعة
الحاضر والمستقبل ،ونس���عى من خالل ثقافتنا أن تكون
رسالة الوطن التي تتجاوز الصعوبات والتحديات".
وأك���د أهمية العمل المتكامل مع المؤسس���ات األهلية
والوطنية ،تحديدا عند الحديث عن الثقافة والتراث.
وق���ال إن مثل هذه النش���اطات جزء أصي���ل من العمل
التكامل���ي الذي تقوم به وزارة الثقاف���ة واتحادات المرأة
لحمل رسالة الوطن إلى المستقبل.
ودعا جميع المثقفين في أنحاء العالم لعدم المش���اركة
في أي فعاليات ثقافية ينظمها االحتالل ،ألنها تش���كل
انحيازا ضد مفاهيم العدالة.

نابلس " -وفــا" :عرضت فتيات 18 ،ثوبًا فلسطينيًا مطرزًا،
ف����ي عرض للزي الش����عبي نظمته محافظ����ة نابلس بعنوان
"أرضن����ا هويتنا" ،ف����ي مدينة نابلس امس ،لمناس����بة يوم
التراث الفلسطيني الذي صادف السابع من الشهر الجاري.
وارتدت الفتيات المش���اركات األث���واب التي تعبر عن
المدن الفلس���طينية جميعها ،مع ش���رح عن األثواب ،كما
عرض أبن���اء الطائفة الس���امرية زيهم الخ���اص بالصالة
والطقوس الدينية خالل الحفل.
وحضر العرض وزير الثقافة إيهاب بسيس���و ،ومحافظ
نابلس أك���رم الرجوب ،وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح
دالل سالمة ،ورئيس بلدية نابلس عدلي يعيش.
وقال بسيس���و إن ه���ذه الفعالية تعتبر رس���الة صمود
وإرادة ،وتطل���ع نح���و المس���تقبل بأنن���ا هن���ا على أرض

بدء تنفيذ خطة لمواجهة
الظواهر السلبية في بيت لحم
بيت لحم – حس���ن عبد الجواد :أص���در محافظ بيت لحم
كامل حميد تعليماته ،إلى األجهزة األمنية الفلسطينية
بتش���ديد إجراءاتها األمني���ة في متابع���ة كل الظواهر
الس���لبية بالمحافظة ،من اجل أن يش���عر المواطن باألمن
واألمان ،رغم كافة الصعوبات التي تعترض عمل األجهزة
األمنية نتيجة التعقيدات والظروف السياسية.
كم���ا تم تنظيم حملة مش���تركة من جمي���ع قوى األمن
بالمحافظة ،تهدف إل���ى التدقيق في قانونية المركبات،
وستستمر في األيام القادمة.
وشملت الحملة المشتركة تسيير الدوريات المشتركة،
ونصب الحواجز المرورية ف���ي مواقع مختلفة بالمحافظة
حيث تمت متابعة ومالحقة الظواهر والممارسات السلبية
من قبل بعض األفراد في مجاالت مختلفة بهدف السعي
لفرض حالة من األمن بالمحافظة.
وجاء قرار المحافظ ،خالل اجتماع اللجنة األمنية العليا،
والذي عقد بشكل موس���ع وحضره قادة األجهزة األمنية،

دولة فلسطين
هيئة تسوية األراضي والمياه
مكتب تسوية سلفيت

حيث عقد االجتماع بمقر المحافظة.
وأش���ار حميد إلى أهمية مواجهة كل الظواهر الس���لبية
والدخيلة على عادات وتقاليد الش���عب الفلسطيني وارثه
االجتماعي والنضالي ،وعلى رأس���ها ظاهرة المخدرات بكل
ما يحيط بها من زراعة وترويج ،إلى جانب ظاهرة انتش���ار
المركبات والدراجات النارية غير القانونية ،وما يرافقها من
ظواهر سلبية مثل أعمال التفحيط والتجاوزات المرورية.
كما ش���دد حميد على أهمية محاربة ظواهر التعديات
على الطرق واألماكن العامة من ش���وارع وأس���واق وأعمال
التزوير والتهريب لمختلف البضائ���ع ،إلى جانب ظواهر
إطالق النار والمفرقعات في المناس���بات واألفراح ،مشيرا
إل���ى أن كل ه���ذه الظواه���ر الس���لبية تض���ر بالمجتمع
الفلس���طيني ،ما يتطلب إجراءات رادعة لمنعها والحفاظ
على سالمة المواطنين وأمنهم واقتصادهم.
وأك���د المحافظ أن ه���ذه الحملة ستس���تمر في األيام
المقبلة ،وستشمل كافة مناطق المحافظة.

التاريخ2018/10/4 :

مذكرة دعوى معترض عليه بالنشر
صادر عن محكمة تسوية سلفيت في االعتراض رقم 2018/1
إلى المعترض عليهم:

ورثة مريم سليمان عبد الله * المعترض عليها األولى
ورثة فاطمة سليمان عبد الله * المعترض عليها الثانية
ورثة منى عطالله محمد * المعترض عليها الرابعة
يقتضى حضوركم إلى محكمة تس���وية س���لفيت بتاريخ  2018/10/29الساعة العاشرة
صباح���ًا للنظر في االعتراض رق���م  2018/1المقام عليكم من المعترض س���هام محمد
حس���ين عويس والمعترض سليمان عبدالله س���ليمان المي بواسطة وكيلهما المحامي
عدي عويس والتي موضوعها اعتراض على قطعة األرض رقم  54حوض رقم  24المسمى
الب���دون الغربي من أراضي س���لفيت .وعليكم الحضور للمحكم���ة بتاريخ 2018/10/29
ويتوجب عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغكم حسب
ن���ص المادة  20من قانون أصول المحاكمات الحقوقية والمدنية النافذ وإذا لم تحضروا
أو تنيبوا وكيال عنكم سوف يتم السير في االعتراض بحقكم حسب األصول والقانون.

رقم الملف/2113 :ج2018/
التاريخ2018/10/3 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي طوباس

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي طوباس السيد أنا محمد محسن عبد الجليل أبو
حس���ان بصفتي وكيال عن البائعة خديجة عبد الجليل سليمان الحاج عمر بموجب الوكالة
الدورية رقم  177/2018/1462تاريخ  2018/8/19صلح طوباس حسب الوكالة الدورية
الصادرة من كاتب عدل صلح طوباس
وذلك بمعاملة بيع على أراضي طوباس حوض رقم  10قطعة رقم 127
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.
الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
خديجة عبد الجليل سليمان الحاج عمر محمد محسن عبد الجليل أبو حسان
دائرة األراضي طوباس

رام الل���ه " -األيام" :بحث وزير التربية والتعلي���م العالي د .صبري صيدم ،في مكتبه،
امس ،مع وفد من مجلس قروي بيت إكس���ا بضواحي القدس ،عدة قضايا مشتركة تهم
القطاع التعليمي ،والتباحث في عدد من المشاريع التربوية ومن ضمنها افتتاح روضة
حكومية في القرية وإنشاء طابق جديد في المدرسة لتوفير غرف "التعلم الذكي".
وضم الوفد رئيس المجلس د .س���عادة الخطي���ب ،وعددًا من األعضاء ،بحضور الوكيل
المس���اعد للش���ؤون المالية واإلدارية واألبنية واللوازم في الوزارة فواز مجاهد ،ومدير
عام العالقات الدولية والعامة نديم سامي ومدير عام المتابعة الميدانية أيوب عليان،
ومدير تربية ضواحي القدس بسام طهبوب ومديرة مدرسة بيت إكسا ابتسام طه.
وأك���د صيدم دور الهيئات المحلية في مس���اندة الجه���ود التطويرية التي تقودها
الوزارة ،مش���يدًا بحرص مجلس ق���روي بيت إكس���ا واهتمامه الكبي���ر بخدمة العملية
التعليمية.
من جهته ،أعرب الخطيب عن س���عادته بهذا اللقاء مشيدًا بالجهود التطويرية التي
تخطوها الوزارة في س���بيل إحداث نقلة نوعي���ة على صعيد التعليم ،متطرقًا إلى قدرة
المجلس على استقطاب الداعمين الفتتاح الروضة الحكومية.
وف���ي نهاية اللق���اءّ ،
كرم الخطيب وطهب���وب الوزير لرعايته المس���يرة التربوية في
فلسطين وبذل مزيد من الخطوات التطويرية لالرتقاء بقطاع التعليم.

بلدية بيتونيا تدعو لتسليط الضوء
على معاناة المزارعين خالل موسم الزيتون
رام الله " -األيام" :دعا رئيس بلدية بيتونيا الى تس���ليط الضوء على معاناة
المزارعين الس���يما التي تق���ع اراضيهم خلف س���ياج الفص���ل العنصري وال
يستطيعون قطف ثمار الزيتون إال في أوقات يحددها االحتالل االسرائيلي.
وأك���د دولة في بيان صحافي ،أمس ،ان س���لطات االحت�ل�ال تعمد الى تقييد
حرك���ة المزارعي���ن بتصاريح خاصة لموس���م الزيتون خلف الجدار وبس���اعات
محددة تب���دأ الثامنة صباحًا وتنتهي عند الرابعة م���ن عصر كل يوم لفترة ال
تتعدى  7ايام.
واوضح دولة ان من واجبنا عل���ى المزارعين دعم صمودهم في ارضهم وهذا
يتطلب ايضًا فضح ممارس���ات االحتالل بحقهم خاصة في هذا الموسم ،داعيًا
وسائل االعالم لتس���ليط الضوء على معاناة المزارعين عند البوابات الحديدية
الت���ي يقيمها االحتالل ويفص���ل بها المزارعين ع���ن اراضيهم بجدار الفصل
العنصري ،مش���يرًا الى أن االحت�ل�ال صادر اكثر من  25ال���ف دونم من اراضي
المواطنين من خالل إقامة سياج الفصل العنصري.

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي طولكرم

رقم الملف/76 :ش2018/
التاريخ2018/10/10 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي طولكرم الس���يد مصعب شكيب طاهر عوض
وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم  2018/6766تاريخ 2018/10/9
الصادرة من كاتب عدل طولكرم
وذلك بمعاملة بيع على أراضي ارتاح حوض رقم  8452قطعة رقم 64
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)
مصعب شكيب طاهر عوض /وكيل دوري
ماهر محمد نصر الله أبو هيكل
دائرة األراضي طولكرم

قلم محكمة تسوية /سلفيت
سعدية المصري

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

صيدم يبحث مع وفد من مجلس
قروي بيت إكسا قضايا تعليمية

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية رام الله

الرقم 2017/518 :مدني
التاريخ2018/9/30 :

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر
صادرة عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 2017/518

إلى المدعى عليه :نسرين فؤاد خليل خضر
يقتضى حضورك الى محكمة بداية رام الله يوم  2018/11/4الس���اعة التاسعة والنصف صباحًا
للنظر في الدعوى المدنية رقم  ،2017/518التي اقامها عليك المدعي :علي فخري محمد قاس���م
حميده وآخرون بواسطة وكيله المحامي تفاحة حنايشة ،وجاء في أسباب الئحة الدعوى ما يلي :
ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى.
ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عشر يومًا من تاريخ تبليغك بالنشر بإحدى
ً
الصحف المحلية عمال بالمادة  62من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لس���نة
.2001
ً
وإذا لم تحضري أو ترسلي وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.
زينب عيسى
رئيس قلم حقوق محكمة بداية رام الله

رقم الملف/2183 :ج2018/
التاريخ2018/10/10 :

دولة فلسطين
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ الخليل

ورقة إخطار تنفيذي صادرة عن دائرة تنفيذ الخليل في القضية
التنفيذية  2018/4758بالنشر

إل���ى المحكوم عليه :س���امي محمد رمضان أبو عجوة الخليل الحاووز الثاني قرب حلويات األش���قر
ومجهول مكان اإلقامة حاليا.
ليك���ن معلومًا لدي���ك أنه وبموجب المادة  10من قانون التنفيذ الفلس���طيني ق���د تقرر وبتاريخ
 2018/10/3إش���عارك انه وبتاريخ  2017/9/3قام المحكوم له :عدلي ماجد محمد حسونة بواسطة
وكيله المحامي حاتم شاور بطرح كمبيالة عدد  1موقعة من قبلك بقيمة  50000شيكل ومستحقة
األداء بتاريخ .2016/10/1
حيث سجلت لدينا تحت رقم  2018/4758تنفيذ 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/7649 :ج2018/
التاريخ2018/10/2 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد انا كمال قاسم خليل كالب
شربجي الوكيل عن :قاسم خليل محمد كالب شربجي بموجب الدورية 440/2018/8869
عدل جنين بتاريخ 2018/8/27
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي جنين حوض رقم  20073قطعة رقم 2
فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة
أيام من تاريخ نش���ر ه���ذا اإلعالن وبخالف ذك يتم الس���ير بالمعاملة حس���ب األصول
والقانون.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
كمال قاسم خليل كالب شربجي
قاسم خليل محمد كالب شربجي
دائرة األراضي مكتب جنين

التوصية بوضع خطة إستراتيجية لمواجهة
سياسات اإلدارة األميركية تجاه "األونروا"
نابلس " -األيام" :أوصى مشاركون في
مؤتمر نظمته كلي���ة العلوم التربوية
في جامعة القدس المفتوحة ،ودائرة
ش���ؤون الالجئين في منظمة التحرير،
بعنوان "األوض���اع الراهنة وأثرها على
قضية الالجئين في فلسطين" ،امس،
في مس���رح الجامع���ة بنابل���س ،وعبر
تقنية الرب���ط التلفزيون���ي مع قطاع
غزة ،بضرورة وضع خطة اس���تراتيجية
وطني���ة وعربية لمواجهة سياس���ات
اإلدارة األميركي���ة وصفقاته���ا التي
تمس الحقوق الفلسطينية ،فالمخاطر
ال تمس الفلسطينيين وحدهم ،وإنما
األمة العربية جمعاء.
كما أوص���وا بض���رورة مقاومة دولة
فلس���طين والدول العربي���ة والغربية
الصديق���ة االتجاه���ات الت���ي تدعو
إلى حل "األون���روا" أو إنه���اء أعمالها
قبل إيج���اد حل ع���ادل ودائم لقضية
الالجئين الفلسطينيين ،لضمان عدم
ضياع قضيتهم.
وش���ددوا على ضرورة قي���ام الدول
العربية بمس���ؤولياتها م���ن أجل رفع
نس���بة الدعم التي تقدمه���ا لألونروا،
حيث إنها تقدم ما نسبته ( )%7.8من
إجمالي موازنة األونروا التي تعهد بها
مجلس الجامعة في عام  ،1987وكذلك
التنس���يق مع دول البريكس ()BRICS
الخمس (روس���يا ،والصي���ن ،والهند،
والبرازيل ،وجن���وب إفريقيا) الصاعدة
اقتصادي���ًا ،بزيادة إس���هاماتها في
موازنة األونروا.
كما ش���دد المش���اركون على الحاجة
الملحة واألساسية للضغط على األطر

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

رقم الملف/7663 :ج2018/
التاريخ2018/10/2 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد انا كمال قاسم خليل كالب
ش���ربجي الوكيل عن :محمد تحس���ين نايف عابد بموجب الدورية  440/2018/8523عدل
جنين بتاريخ 2018/8/13
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي جنين حوض رقم  20082قطعة رقم 14
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عشرة أيام
من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذك يتم السير بالمعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
كمال قاسم خليل كالب شربجي
		
محمد تحسين نايف عابد
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي طولكرم

رقم الملف /1407ج2018/
التاريخ2018/10/10 :

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي طولكرم الس���يد أنا /مصعب ش���كيب طاهر
ع���وض بوكالتي الدورية رق���م  2018/1663عدل طولكرم المعطوف���ة على الخاصة رقم
 2017/1749عدل طولكرم عن زكريا محمود زكريا قريب
الصادرة من كاتب عدل طولكرم
وذلك بمعاملة بيع على أراضي طولكرم حوض رقم  8179قطعة رقم 1
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)
مصعب شكيب طاهر عوض /وكيل دوري
		
زكريا محمود زكريا القريب
وائل احمد محمد أبو هنطش /وكيل خاص
		
زكريا محمود زكريا القريب

يعل���ن للعم���وم أنه تقدم إلى دائرة األراضي طوباس الس���يدة افتخار خالد رجا الش���ايب
بصفتي وكيال عاما عن خالد رجا الحس���ين بالوكالة العامة س���جل  1965صفحة 2018/80
سفارة دولة فلسطين /عمان  2018/10/2أصرح عن بيع كامل حصص موكلي المبينة أعاله
الصادرة من كاتب عدل سفارة دولة فلسطين /عمان
وذلك بمعاملة بيع على أراضي تياسير حوض رقم  11قطعة رقم 41
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)
افتخار خالد رجا الشايب
		
خالد رجا الحسين
دائرة األراضي طوباس

دولة فلسطين

رقم الملف /3754 :ج2018/
التاريخ2018/10/10 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي رام الله الس���يدة سناء عبد المنعم عبد
الغفار عاب���د وذلك بصفته وكيال عام���ا بموجب الوكالة العامة رق���م  2015/23674تاريخ
 2015/11/16والمعطوفة على الوكالة العامة رقم 2015/22243
الوكالة الخاصة  2018/15776بتاريخ 2018/8/13
الوكالة العامة  2016/6615بتاريخ 2016/3/31
الصادرة عن عدل رام الله
وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم  85حوض رقم  28حي  6من أراضي البيرة.
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة تس���جيل أراضي رام الله 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

سامي حسين سليمان علي

سناء عبد المنعم عبد الغفار عابد

س���لمون (جوزي���ف ووداد وس���الم) أبناء عبد الله سمير عبد الله عويس
حسين سليمان علي
دائرة تسجيل أراضي رام الله

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة صلح حلحول

الرقم التنفيذي2018/1883 :
التاريخ2018/10/7 :

تبليغ بالنشر
إخطار تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ محكمة صلح حلحول في القضية
التنفيذية رقم 2018/1883

إلى المحكوم عليه :محمود محمد حسن إسماعيل من بيت أوال ـ وسط البلد.
اس���تنادًا إلى قرار س���عادة قاضي تنفيذ محكم���ة صلح حلحول الصادر بتاري���خ  2018/10/3في
الدع���وى التنفيذية رقم  2018/1883والمقامة ضدك من قبل المحكوم له :محمد إس���ماعيل عبد
الجبار حماد م���ن بيت أوال ،وموضوعها تحصيل دين بقيمة  8200ثمانية آالف ومائتان ش���يكل
وذلك بموجب ش���يك عدد  14وجميعها مسحوبة على بنك فلسطين فرع الخليل من حسابك رقم
 1319281030حسب األصول والقانون.
لذا تقرر إعالمكم بضرورة حضورك ومراجعتك بالذات أو إرس���ال وكيل عنك لدائرة تنفيذ حلحول
خالل أس���بوعين من تاريخ نشر هذا اإلعالم وفقًا ألحكام المادة  10من قانون التنفيذ الفلسطيني
وإذا لم تبادروا بذلك س���وف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ الجبري بحقك حس���ب األصول
والقانون.
مأمور تنفيذ حلحول
غسان البكري

سلطة األراضي

الرقم2012/49 :

دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين
رقم الملف/7651 :ج2018/
التاريخ2018/10/2 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد انا كمال قاسم خليل كالب
ش���ربجي الوكيل عن :بسام إبراهيم خليل عباس بموجب الدورية  441/2018/10038عدل
جنين بتاريخ 2018/9/23
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي جنين حوض رقم  20096قطعة رقم 132
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عشرة أيام
من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
كمال قاسم خليل كالب شربجي
		
بسام إبراهيم خليل عباس
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي رام الله

العليا التي تخطط لسياس���ة األونروا،
وهي :الجمعية العامة لألمم المتحدة،
واللجن���ة االستش���ارية ،ومؤتم���ر
المانحين ،من أجل إيج���اد مورد دائم
وميزانية كافية لألونروا.
وطالبوا بتحقي���ق االلتفاف الوطني
الكام���ل حول ح���ق الع���ودة باعتباره
حق���ًا ثابتًا في وج���دان وأدبيات الكل
الفلسطيني ،وهو لن يسقط بالتقادم
ُ
كما أريد له ،كما طالبوا بتفعيل العمل
التكاملي بين المؤسسات من مختلف
القطاعات (الرس���مية ،وشبه الرسمية،
واألهلي���ة ،والخاص���ة ،والمجتمعية)،
لتحقي���ق ج���دوى أكب���ر للمجهودات
الوطنية لخدمة قضايا الالجئين.
ودعا المشاركون إلى متابعة تنفيذ
قرار الجمعية العام���ة لألمم المتحدة
القاض���ي بتوفي���ر حماي���ة دولية في
األراض���ي الفلس���طينية المحتل���ة،
والص���ادر بتاريخ  .2018/6/14وأش���ار
المش���اركون إل���ى أهمي���ة التنبه إلى
نص الفق���رة الثانية من الم���ادة "د"
من االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين
الفلس���طينيين لع���ام " ،1951بأنه إذا
ما تم ح���ل األونروا قب���ل الوصول إلى
تس���ويه نهائية لمش���كلة الالجئين
الفلس���طينيين تضم���ن حقوقه���م
ً
اس���تنادا إلى ق���رارات األمم المتحدة،
خاص���ة القرارين  194و ،237فإنه يجب
عندئ���ذ المطالبة بإعط���اء المفوضية
العلي���ا لالجئي���ن دورًا رئيس���ًا ف���ي
توطين الالجئين الفلس���طينيين في
فلسطين".
ورأى المؤتمرون أن نج���اح الواليات
المتحدة و"إس���رائيل" ف���ي تغيير أو
تحوي���ر "تفوي���ض" األون���روا المحدد
بالقرار  ،302عبر الحصول على موافقة
م���ن الجمعية العامة لألم���م المتحدة
عل���ى دم���ج ه���ذا التفوي���ض ضمن
صالحيات المفوضية السامية لشؤون
الالجئين ،يعني إلغاء القرار  .302وإن
ما يغري الواليات المتحدة و"إسرائيل"
للمضي قدمًا في هذا الس���يناريو هو
وجود س���ابقة في ه���ذا الصدد ،حين
تمكنت���ا س���نة  1991م���ن إلغ���اء قرار
الجمعي���ة العامة رق���م ،1975/3379
الذي ساوى الصهيونية بالعنصرية.
وحض���ر المؤتم���ر عض���و اللجن���ة
التنفيذي���ة لمنظم���ة التحري���ر
الفلس���طينية ،رئي���س دائرة ش���ؤون
الالجئي���ن د .أحمد أبو هولي ،ومحافظ
نابل���س اللواء أكرم الرج���وب ،ورئيس
مجلس أمناء الجامعة عدنان س���مارة،

ورئي���س الجامع���ة د .يون���س عمرو،
ورجل األعمال مني���ب المصري رئيس
لجنة مبن���ى جامعة القدس المفتوحة
بنابلس ،وأعض���اء من اللجنة المركزية
والمجلس الثوري لحركة فتح ،وممثلون
عن القوى الوطنية واإلسالمية ،وأعضاء
من مجلس أمناء الجامعة ،ونواب رئيس
الجامع���ة ،ومدي���رو الف���روع ،وعمداء
الكليات ،ومديرو الدوائر والمراكز.
وتخل���ل المؤتم���ر معرض يجس���د
معان���اة الالجئين الفلس���طينيين من
خالل صور فوتوغرافية توثق مختلف
مراحل اللجوء منذ بدئها حتى اليوم.
وأوض���ح د .أبو هولي أن المش���اريع
التي تتحدث ع���ن التوطين والتهجير
وتخفيض تموي���ل وكالة الغوث وحث
كثير من الدول على وقف المساعدات
لها ،م���رورًا بإع���ادة تعري���ف الالجئ
الفلس���طيني واختصار عدد الالجئين
إل���ى  40ألف���ًا ،ه���ي جزء م���ن صفقة
الق���رن األميركية كمدخ���ل لتصفية
قضي���ة الالجئين في ع���دوان من قبل
اإلدارة األميركية على كل المعاهدات
والقوانين األممية التي تنص على حق
الالجئين بالعودة إل���ى ديارهم التي
هج���روا منها ،وخاصة الق���رار األممي
 194الذي يقر بنكبة ش���عبنا وتهجيره
وينص على عودتهم.
م���ن جهت���ه ،ق���ال الل���واء الرجوب
إن تس���اوق اإلدارة األميركي���ة م���ع
الحرك���ة الصهيوني���ة التلمودية في
موضوع الالجئين والقدس سيفش���ل،
"فاإلس���رائيليون يعيش���ون ْ
وه���م أن
ق���رارات اإلدارة األميركي���ة الحالي���ة
ستشطب قضيتي القدس والالجئين،
لكن ال يمكن أن تلغى هاتان القضيتان
من عقول الفلسطينيين؛ فهما جوهر
قضيتهم الوطنية".
من جانب���ه ،قال س���مارة إن "قضية
الالجئين هي جوهر الص���راع العربي
اإلسرائيلي منذ أكثر من سبعة عقود"،
مبين���ًا أن "األون���روا" تمث���ل معان���اة
الشعب الفلسطيني وتسهم في بقاء
قضية اللجوء حية.
وتخل���ل المؤتم���ر ث�ل�اث جلس���ات،
كانت األول���ى بعن���وان "وكالة الغوث
وقضي���ة الالجئي���ن" ،والثاني���ة تحت
عن���وان" :التحدي���ات الت���ي تواج���ه
الالجئين الفلس���طينيين (سياس���ية
وقانونية) ،والجلس���ة العلمية الثالثة
واألخي���رة حمل���ت عن���وان" :أوض���اع
الالجئين الفلس���طينيين االقتصادية
واالجتماعية".

دولة فلسطين
السلطة القضائية

دائرة تسجيل األراضي

إعالن صادر عن دائرة األراضي طوباس
الرقم2018/4758 :
التاريخ2018/10/4 :

في مؤتمر بنابلس وغزة حول قضية الالجئين

دائرة األراضي طولكرم

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

9

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

رقم الملف/3732 :ج2018/
التاريخ2018/10/10 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي رام الله السيد شاهر مرشد محمد قعد بواسطة
الوكيل العام ليلى زكي عبد الرحمن حمدية بموجب الوكالة العامة رقم  2008/3663عدل
رام الله
الصادرة من كاتب عدل رام الله
وذلك بمعاملة بيع على أراضي ابو قش حوض رقم  6قطعة رقم 130
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)
ليلى زكي عبد الرحمن حمدية
		
شاهر مرشد محمد قعد
دائرة األراضي رام الله

مذكرة دعوى
صادرة عن محكمة صلح نابلس بالقضية الحقوقية رقم 2012/49

إل���ى المدعى عليهم :جمال عالن ضامن بركات وهالة عالن ضامن بركات وهيثم برهان عبد القادر
الضامن وباس���ل بره���ان عبد القادر ضامن وورثة صيدا عالن ضامن ب���ركات من نابلس ومجهولي
محل اإلقامة حاليًا.
يقتض���ى حضوركم إلى محكمة صلح نابلس يوم  2018/11/14الس���اعة التاس���عة صباحًا للنظر
بالدع���وى الحقوقية المرقومة أعاله والتي أقامها عليكم محمود وضامن عالن ضامن بركات وعماد
محم���ود عالن ضامن ورحاب عالن ضامن ب���ركات ومحفوظة عالن ضامن بركات وعالن محمود عالن
ضامن وأرحام عالن ضامن بركات ويوس���ف عالن ضامن بركات بواس���طة المحامي نايف عاش���ور
وموضوعها إزالة ش���يوع ف���ي قطعة األرض رقم  2من الحوض رق���م  24086من أراضي قرية غور
الفارعة /نابلس.
ً
ويمكنكم الحضور إلى قلم المحكمة واالط�ل�اع على تفاصيل الدعوى وعمال بالمادة  62من قانون
أص���ول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لس���نة  2001فإنه يقتض���ى عليكم تقديم الئحة
ً
جوابية خالل مدة خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغكم النش���ر وإذا لم تحضروا أو ترسلوا وكيال
عنكم تجري محاكمتكم حضوريًا.
رئيس قلم محكمة صلح نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ2018/9/12 :
الرقم2015/2852 :

إعالن تبليغ يعلق في آخر محل اقامة
صادر عن دائرة التنفيذ
في الملف التنفيذي رقم 2015/2852

إلى المحكوم عليه :ناجح محمد موسى مراد  /رام الله ـ بيتونيا ـ وسط البلد.
نعلمك أن المحكوم له :ش���ركة المش���رق للتأمين بواس���طة المفوض بالتوقيع عنها السيد نهاد
محمد رواتبة.
ق���د حضر/ت إلى دائرتن���ا وطرح/ت للتنفيذ ش���يك بقيمة  500ش���يكل باإلضافة إلى الرس���وم
والمصاريف.
لذا يتوجب عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أس���بوعين من نشر هذا اإلعالن
وبعكس ذلك س���يتم الس���ير بإجراء التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر
حسب األصول والقانون.
مع االحترام
مأمور التنفيذ
يحيى عطا

