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دولة فلسطين
السلطة القضائية

إخطار تنفيذي بالنشر 
صادر عن دائرة تنفيذ جنين

تاريخ التحرير 2019/9/24
رقم القضية:  2019/6666 سجل تنفيذ

إلى المدين/ المحكوم عليه: خالد عدنان صبحي قرارية هوية رقم: 851395780
وعنوانه: جنين ـ الفندقومية ـ بالقرب من المجلس.

أخبرك بأن الدائن/ المحكوم له: مهدي زكريا صادق ابو الحرادين ـ جنين
قد أبرز لهذه الدائرة شيك

تحمل توقيعك/ بصمتك ومستحقة األداء بمبلغ 2000 دينار اردني
 المرفق عنها صورة لالطالع

لذلـــك فإنه يتوجـــب حضورك ومراجعتـــك بالذات أو إرســـال وكيل عنك لدائـــرة التنفيذ خالل 
اســـبوعين من تاريخ هذا اإلعالم وفقًا ألحكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلســـطيني حســـب 
األصـــول، وإذا لم تبادر بذلك فســـوف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حســـب القانون لذا 

اقتضى إخطارك بذلك.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 7529/ج/2019
التاريخ: 2019/9/30

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الســـيد/ة رهام موســـى حســـني ذياب 
وذلك بصفة وكيـــال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقـــم 436/2017/11985 تاريخ 2017/11/27 
والمعطوفة على العامة رقـــم 424/2015/5721 الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 2015/6/9 
والعامـــة رقم 423/2015/2276 الصـــادرة عن كاتب عدل جنين بتاريـــخ 2015/3/9 والعامة رقم 

424/2015/5765 الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 2015/6/10
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على اراضي دير ابو ضعيف حوض رقم 2 قطعة رقم 83
فمـــن له أي اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمســـة أيام 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

عمر + لطيفة + نجاح + ميسون + سميرة + ختام + سليمان 
+ عودة ابناء سعيد صالح الشرفي

رهام موسى حسني ذياب

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح جنين
التاريخ: 2019/7/4
الدعوى رقم: 2018/1614 حقوق صلح جنين

مذكرة دعوة صادرة عن محكمة صلح جنين في الدعوى الحقوقية 
رقم 2018/1614 لتبليغ المدعى عليه بالنشر

إلى المدعى عليه: وليد محمد مصطفى ابو بدوية من جنين ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
يقتضـــى حضـــورك إلى هذه المحكمة يـــوم 2019/10/3  للنظر في الدعـــوى التي اقامها عليك 
الجهة المدعية: عاهد وليد احمد ابو خرج بواســـطة وكيله المحامي اصالة نصري والتي موضوعها 

مطالبة مالية.
 ويمكنـــك الحضور إلى قلم المحكمـــة واالطالع على تفاصيل الدعوى وعماًل بأحكام المادة 62 من 
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإنه يقتضى عليك تقديم الئحة 
جوابية خالل خمســـة عشـــر يومًا من تاريخ تبلغك بالنشـــر وإذا لم تحضر ولم ترسل وكياًل عنك 

تجري محاكمتك حضوريًا.
رئيس قلم / محكمة صلح جنين
منذر دمج

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية جنين
التاريخ: 2019/9/15
الرقم: 2018/1479

ورقة االخبار
صادرة عن دائرة تنفيذ جنين في القضية التنفيذية رقم 2018/1479

الـــى المنفذ ضده: ورثة فايز رضا صادق ذياب، ورثة فـــؤاد رضا صادق ذياب، ورثة رحمة رضا نمر 
جوابـــرة، ورثـــة رضا صادق محمود ذياب، ورثـــة رضا نمر خضر جوابرة، وعرســـان رضا نمر جوابرة، 
ورفعت رضا نمر جوابرة، وحلمي رضا نمر جوابرة، ومنال رضا نمر جوابرة، وعدنان رضا صادق ذياب، 

وفايزة رضا صادق ذياب، وجميلة رضا صادق ذياب، وجميعهم من جنين كفر راعي.
إشـــعارك بوضاعة اليد على قطعة االرض رقم 93 حوض رقم 25 من اراضي كفر راعي المســـماة 
باطن قيس ومســـاحتها الكلية 1104م مربع وهي تقع داخل المخطط الهيكلي لبلدية كفر راعي 
وهي مصنفة ســـكن ب وطبيعة القطعة مائلة يوجد بها شجرة زيتون مثمرة واحدة يمر بالقطعة 
من الجهة الغربية طريق تســـوية معبد عرض 3 متر جميع الخدمات واصلة القطعة وقدر ســـعر 
المتر الواحد فيها على الشـــيوع بمبلغ 15 دينار اردنـــي، لذلك يتوجب عليكم الحضور الى دائرة 
تنفيذ جنين خالل اســـبوعين من تاريخ تبلغك هذا االشعار من اجل تنفيذ القرار المنفذ او لبيان 
ردك او اعتراضك عليه، وبخالف ذلك ستضطر دائرة التنفيذ لمباشرة اإلجراءات التنفيذية بحقك.
مأمور التنفيذ

اخطار عدلي رقم 1886/2019/12880 
المخطر: شركة العرجا لتجارة االدوات الزراعية واالستثمار مشتغل مرخص 562163121 المفوض 

بالتوقيع عنها عزام خليل ابراهيم ماللحة 978159226 سيلة الظهر/ جنين.
وكيله المحاميان ســـعيد خليفة و/أو مرام قرادة مجتمعين و/أو منفردين/ جنين ـ شارع النهضة ـ 

عمارة ابو عياش ـ الطابق األول.
المخطر اليها: ســـمية راغب حســـن جبر هوية رقم 948594999 من نابلس الجبل الشمالي ـ خلة 

االيمان ـ شارع المنجرة عمارة طبنجة.
موضوع االخطار: اصدار شـــيك دون رصيد خالفا الحـــكام المادة 421 من قانون العقوبات رقم 16 

لسنة 1960.
الئحة اإلخطار

 • لقد قمت كمخطر اليها بتحرير شيك من حسابك الشخصي عدد 3 على النحو التالي:
 • شيك بقيمة 13000 شيقل مستحق االداء بتاريخ 2017/12/26 يحمل الرقم 30000933.
 • شيك بقيمة 13000 شيقل مستحق االداء بتاريخ 2017/12/12 يحمل الرقم 30000932.

جميعها مسحوبة على بنك فلسطين فرع نابلس.
 • عرض المخطر الشيكات اعاله على البنك لصرفه، اال انه تم ارجاعه لعدم كفاية الرصيد.

 • طالبك المخطر مرارا وتكرارا للوفاء بقيمة الشيك اعاله لكن دون جدوى.
 • ان عملك كمخطر اليه يعد مخالفا الحكام المادة 421  من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
 • اذا لـــم تقـــم بالوفاء بقيمة الشـــيك خالل مدة 10 ايـــام من تاريخ تبلغك هـــذا االخطار فانه 
ســـيتم اتخاذ المقتضى الالزم حسب االصول والقانون باالضافة الى الرسوم والمصاريف واتعاب 

المحاماة.
الى المخطر اليها: سمية راغب حسن جبر هوية رقم 948594999 من نابلس الجبل الشماليـ  خلة 
االيمان ـ شارع المنجرة عمارة طبنجة، بناًء على طلب المخطر شركة العرجا لتجارة االدوات الزراعية 
واالســـتثمار مشـــتغل مرخص 562163121 المفوض بالتوقيع عنها عزام خليل ابراهيم ماللحة 
978159226 سيلة الظهر/ جنين بواسطة وكيلته المحامية مرام قرادة و/أو سعيد خليفة حسب 

نص المادة 20، وبناًء على قرار رئيس محكمة بداية نابلس.
2019/9/3

كاتب عدل نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 7541/ج/2019
التاريخ: 2019/9/30

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الســـيد انا موســـى سمير موسى 
مرعي بصفتي وكيال عن: النا عدنان اديب الخالدي بموجب الخاصة 2019/19134 عدل رام 

الله بتاريخ 2019/9/29 المباع 2000 متر
الصادرة من كاتب عدل رام الله

وذلك بمعاملة بيع على اراضي كفرقود حوض رقم 5 قطعة رقم 25
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة خمســـة أيام من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 7563/ج/2019
التاريخ: 2019/9/30

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد/ة سجود سمعان عوض داود 

وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 447/2019/8341 تاريخ 2019/8/4
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على اراضي الزبابدة حوض رقم 4 قطعة رقم 131
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة خمســـة أيام من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

سجود سمعان عوض داود فردوس فرح الياس الدعيبس 
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 7357/ج/2019
التاريخ: 2019/9/25

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الســـيد جعفر خليل محمود غانم 
ونادين محمد علي صباح وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم سجل 2087 
صفحة 2019/113 تاريـــخ 2019/6/11 وكذلك بموجب الدورية رقـــم 442/2018/11898 

الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 2018/11/6
الصادرة من كاتب عدل سفارة فلسطين عمان

وذلك بمعاملة بيع على اراضي كفرقود حوض رقم 6 قطعة رقم 35
فمن له أي اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمســـة 
أيام من تاريخ نشـــر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم الســـير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

نائل + »محمد ســـعيد« + فاتنة + بشار + اسماء + اروى 
ابناء احمد كامل الغانم

جعفر خليل محمود غانم

نادين محمد علي صباحهبة علي محمد غانم ورندة محمود كامل غانم
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 7361/ج/2019
التاريخ: 2019/9/24

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الســـيد/ة نادين محمد علي صباح 
وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 442/2018/11898 تاريخ 2018/11/6

الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على اراضي كفرقود حوض رقم 1 قطعة رقم 3

فمن له أي اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمســـة 
أيام من تاريخ نشـــر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم الســـير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(   

نادين محمد علي صباح هبة علي محمد حسن ورندة محمود كامل الغانم 
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية جنين
التاريخ: 2019/9/23
الرقم: 2019/4281

ورقة االخبار
صادرة عن دائرة تنفيذ جنين في القضية التنفيذية رقم 2019/4281
الـــى المنفذ ضده: نعمة محمود كامل واكد وحســـنية محمود كامل واكـــد ونوال محمد زكي زيود 
ودالل محمد زكي زيود وحســـام محمد زكي زيود وباســـم محمد زكي زيود وبسام محمد زكي زيود 
وفايز كامل حسن واكد ومشهور محمد زكي زيود وحربية محمود كامل واكد وجميعهم من العرقة 

وسط البلد قرب المسجد.
إشـــعارك بوضاعة اليد على قطعة االرض رقم 30 حوض رقم 4 من اراضي العرقة والمســـماة ظهر 
عواد البالغة مساحتها 4646 متر ويوجد بها عدة اشجار زيتون وال يوجد بها ابنية وقدر سعر المتر 
فيها بـ 4 دينار اردني كما وتمت وضاعة اليد على قطعة االرض رقم 57 حوض 5 والمســـمى البلد 
والبالغة مساحتها 1124 متر تبين بأن القطعة تقع في منطقة سكنية ويوجد بها اشجار الزيتون 
وال يوجد بها ابنية وقدر سعر المتر فيها بمبلغ 7 دينار اردني، كما وتمت وضاعة اليد على القطعة 
رقم 29 حوض 6 والمســـمى مرجان الشومر والبالغ مساحتها 13444م وتبين ان القطعة يوجد بها 
اشجار الزيتون وال يوجد بها ابنية وتقع ضمن منطقة او يصل القطعة طريق معبد وقدر سعر المتر 
فيها بـ 6 دينار اردني، كما وتمت وضاعة اليد على القطع 9 حوض رقم 8 والمسمى العريض والبالغ 
مساحتها 2148م وتبين ان القطعة تصلها الخدمات ويوجد بها اشجار زيتون مثمرة وال يوجد بها 
ابنية وتبعد عن القرية مســـافة 330م وقدر معدل ســـعر المتر فيها بـ 38،48 دينار اردني، وتمت 
وضاعـــة اليد على القطعة رقم 26 حوض رقم 6 والمســـمى العريض والبالغة مســـاحتها 3921م 
ويوجد في القطعة بناء مســـاحته 140م ويوجد بها خزان ماء وكما يوجد اشجار زيتون مثمرة وقدر 
معدل سعر المتر فيها بـ 12.45 دينار اردني، وتمت وضاعة اليد على القطعة رقم 45 حوض رقم 8 
المسمى العريض والبالغة مساحتها 4645م وتبين ان القطعة موجودة في منطقة سكنية ويوجد 
بها اشـــجار مثمرة وتبعد عن مركز البلدة مســـافة 692م وقدر سعر المتر فيها بمبلغ 31.18 دينار 
اردني، لذلك يتوجب عليكم الحضور الى دائرة تنفيذ جنين خالل اسبوعين من تاريخ تبلغك هذا 
اإلشعار من اجل تنفيذ القرار المنفذ او لبيان ردك او اعتراضك عليه، وبخالف ذلك ستضطر دائرة 

التنفيذ لمباشرة اإلجراءات التنفيذية بحقك.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2019/9/16
الرقم: 2019/4315

إشعار بالحجز بواسطة النشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم  2019/4315
إلى المحكوم عليه: حلوة بنت خليل سالمة بربار ـ بيرزيت ـ وسط البلد

المحكوم له: ماهر زهير عبد الله صالح ـ وكيله المحامي اسحق ابو عوض.
لقد تقرر إشـــعاركم بأنه تم الحجز على قطعة األرض رقم 52  من الحوض رقم 9 من اراضي 
بيرزيت. لذا يتوجب عليك أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل شـــهر من تاريخ تبليغك 

هذا النشر، وبعكس ذلك ستتم المثابرة على التنفيذ وبيع قطعة األرض بالمزاد العلني.
مع االحترام

مأمور التنفيذ
يحيى عطا

دوله فلسطين 
السلطة القضائية 
دائره تنفيذ جنين 

اخطار تنفيذي بالنشر
رقم القضيه 2019/6444
تحرير في 2019/09/23

الى المدين /المحكــــــــــــــــوم عليه : 
امير وائل شريف ابو حسن هويه رقم 403410525

    وعنوانه : جنين ، اليامون ، الحارة الشرقية  
 اخبرك بأن الدائن المحكـــــــــــــــــــوم له : عزالدين ناصر ناجي ابو مويس / جنين 

    قد ابرز لهذه الدائرة : شيك 
 تحمل توقيعك / بصمتك و مستحقه االداء بمبلغ 2000 شيكل 

المرفق عنها صوره لالطالع 
لذلـــك فانه انه يتوجب حضورك و مراجعتك بالذات او ارســـال وكيل عنك  لدائرة التنفيذ خالل 
اســـبوعين من تاريخ هذا االعالم وفقا الحكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلســـطيني حســـب 
االصـــول ، وذا لم تبادر بذلك فســـوف تقوم دائرة التنفيذ باجراءات التنفيذ حســـب القانون لذا 

اقتضى اخطارك بذلك .
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي 
دائرة تسجيل أراضي رام الله

رقم الملف:  3681/ج/2019
التاريخ :  30 /2019/9

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام الله

 نلعي مومعلل هنأب مدقت ىلا ةرئاد ليجست يضارأ مار هللا :

هللا  دبع  رمع  يماحملا  ماعلا  ليكولا  ةطساوب  هتبث  حلاص  ميهاربا  دمحم   : ديسلا/ة 
ىسيع ركب بجومب هلاكولا هماعلا مقر 2019/19079 خيراتب 29/9/2019 لدع مار هللا 

كلذو ةلماعمب عيب ىلع عطق يضارألا يضارالا هيلاتلا :

هعطقضوحيضارأ

7105نومر

712نومر

1136نومر

1137نومر

556نومر

54نومر

23نومر

نمف هل ضارتعا مدقتلا ضارتعاب ىلا ةرئاد ليجستلا لالخ ةسمخ مايا نم خيرات 
رشن اذه نالعالا فالخبو كلذ متي ريسلا تءارجاب ةلماعملا بسح لوصالا اقفوو 

نوناقلل.

مسا ليكولامسا لكوملا/ه

يماحملا دبعرمع هللا ىسيع ركبدمحم ميهاربا حلاص هتبث

دائرة تسجيل أراضي رام الله 

دولة فلسطين
السلطة القضائية

إخطار تنفيذي بالنشر
صادر عن دائرة تنفيذ نابلس

تاريخ التحرير: 2019/9/18
رقم القضية: 2019/5371 سجل تنفيذ

إلى المدين/ المحكوم عليه: احمد نبيل فضل الطاهر هوية رقم: 901533281
وعنوانه: جنين ـ  يعبد ـ اول البلد ـ حارة الطاهر فوق بنك فلسطين

أخبرك بأن الدائن/ المحكوم له: عبد الفتاح نور الدين سالمة/ نابلس
قد أبرز لهذه الدائرة شيك

تحمل توقيعك/ بصمتك ومستحقة األداء بمبلغ 9858  شيقل إسرائيلي.
 المرفق عنها صورة لالطالع

لذلـــك فإنه يتوجـــب حضورك ومراجعتـــك بالذات أو إرســـال وكيل عنك لدائـــرة التنفيذ خالل 
اســـبوعين من تاريخ هذا اإلعالم وفقًا ألحكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلســـطيني حســـب 
األصـــول، وإذا لم تبادر بذلك فســـوف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حســـب القانون لذا 

اقتضى إخطارك بذلك.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية

ورقة إخبار لتنفيذ حكم بالنشر
صادر عن دائرة تنفيذ نابلس

هيئة القاضي: سائدة ولد علي
في الدعوى رقم 2019/7016 تنفيذ

المحكوم عليه: عبد الكريم حازم عفيف جالد هوية رقم: 938102001
طولكرم ـ دوار السالم

رقم: 2018/2271
تاريخ: 2019/4/21

صادر عن محكمة بداية نابلس
المحكوم به: .... المحكمة تقرر التصديق على هذه المصالحة واعتبارها سندا تنفيذيا، وافهم في 

2019/4/21 وفقًا للبنود التالية:
الدائن/ المحكوم له: شركة الطنطاوي التجارية الصناعية الزراعية/ نابلس

تقـــرر وعماًل بأحكام المادة 10 من قانون التنفيذ إشـــعارك بطرح اإلعالم المذكور أعاله وفي حال 
انقضـــاء المدة المقررة قانونًا في ظرف 14 يوم اعتبارا من تاريخ تبليغك هذا اإلخبار دون مراجعة 
الدائرة أو تنفيذ مضمون القرار المحكوم به أعاله ســـتتم مباشـــرة إجـــراءات التنفيذ بحقك وفقًا 

لألصول.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية

التاريخ: 2019/9/26
الرقم: 2018/231

تبليغ قرار صادر عن محكمة صلح نابلس بالدعوى الحقوقية 2018/231
الـــى المدعى عليهما وليد راجي ناجـــي دغلس وزكية راجي ناجي دغلس مـــن نابلس برقة قرب 

المجلس القروي ومجهولي محل اإلقامة.
عمـــاًل بقرار محكمة صلـــح نابلس بالدعوى الحقوقيـــة رقم 2018/231 فقد تقـــرر تبليغكم قرار 
الحكـــم الصادر بالدعـــوى المذكورة اعاله والصادر بتاريـــخ 2019/1/24 وفق احكام المادة 20 من 
قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والذي اقامها عليك عبد الســـالم حســـن احمد فقيه 
والمتضمن )حكمت المحكمة ازالة الشـــيوع بقطعة االرض رقم 15 من الحوض رقم 9 من اراضي 
قريـــة برقة قضاء نابلس موضوع الدعوى، والبالغة مســـاحتها الكليـــة 3242 متر مربع، وقد تمت 
اعمال التســـوية وصدر بها ســـند تسجيل حســـب القانون وذلك ببيعها بالمزاد العلني، بمعرفة 
دائرة التنفيذ على أن يوزع الثمن بين الشـــركاء المدعي والمدعى عليهم كل حسب حصته وفقا 
لسند التسجيل، وإيداع ثمن حصص من ال يعرف مكان اقامته في صندوق امانات المحكمة على 
ان تعود الرسوم والمصاريف على المدعي والمدعى عليهم كل حسب حصته في سند التسجيل 

عمال بالمادة 12 من قانون تقسيم االموال غير المنقولة النافذ، ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.
رئيس قلم حقوق محكمة صلح نابلس

دولة فلسطين
هيئة تسوية األراضي والمياه

مكتب تسوية نابلس
مذكرة دعوى معترض عليه بالنشر

صادر عن محكمة تسوية نابلس في االعتراض رقم 2018/128
 إلى المعترض عليه: 1. محمد يوسف حسين ابو ترابي 2. سعيد يوسف حسين خضر.

يقتضى حضوركم إلى محكمة تسوية نابلس بتاريخ 2019/11/3 الساعة التاسعة صباحًا للنظر 
فـــي االعتراض رقم 2018/128 المقام عليكم من المعترض ســـامر عثمـــان محمد عرفات والتي 
موضوعهـــا اعتراض على قطعة االرض رقم 32 حوض رقم 3 حـــي رقم 1 من اراضي صرة قضاء 

نابلس، وعليكم الحضور للمحكمة بتاريخ 2019/11/3.
ويتوجب عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمســـة عشـــر يوم من تاريخ تبليغكم حسب نص 
المادة 20 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية والمدنية النافذ، وإذا لم تحضروا أو تنيبوا وكيال 

عنكم سوف يتم السير في االعتراض حسب األصول والقانون.
قلم محكمة تسوية/ نابلس
هبة الناطور

نابلس: »القدس المفتوحة« و»اليونسكو« 
تنظمان ورشة حول حق الحصول على المعلومة

نابلس - "األيام": نظم مركز التعليم المستمر وخدمة 
المجتمع في الجامعة، بالش���راكة م���ع منظمة التنمية 
والثقافة والعلوم التابعة لألمم المتحدة "اليونس���كو"، 
ورش���ة عمل حول "حق الحصول عل���ى المعلومة"، أمس، 

في قاعة عزام يعيش بفرع الجامعة في نابلس.
وتأتي هذه الورشة، بحس���ب بيان صدر عن الجامعة، 
بالتزام���ن مع األس���بوع العالم���ي لحق الحص���ول على 
المعلومة، وف���ي اإلدراج أو االحتواء الرقمي وتعزيز حق 
االنتفاع بالمعلومة، والذي تقيمه منظمة "اليونس���كو" 

سنويًا عبر مكتبها في فلسطين.
وش���دد مدير فرع نابلس د. يوس���ف عواد على أهمية 
الحصول على المعلومات في الجامعات الفلس���طينية، 
ما يعزز نج���اح عملها األكاديمي، مش���يرًا إلى أن قطاع 
التعلي���م عبر اإلنترنت يعد واحدًا من أس���رع القطاعات 
نم���وًا في العالم، وأن جامعة الق���دس المفتوحة تقدم 
لطلبتها بيئ���ة تعليم رقمية متكاملة تخدم فلس���فة 

التعليم المدمج.
إلى ذل���ك، ق���ال أحم���د جنيد وال���ي، مدي���ر مكتب 
اليونس���كو ف���ي رام الله، إن الي���وم الدول���ي لتعميم 
االنتفاع بالمعلومات الذي تش���رف عليه "اليونس���كو" 
مرتبط بتدف���ق األفكار والمعلوم���ات وأهميتها ضمن 
توجهات المنظمة الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية 
المس���تدامة، مش���يرًا إلى ض���رورة أن تنجز فلس���طين 
قانون���ًا عصري���ًا بالتش���اور م���ع مختلف المؤسس���ات 
األهلية الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق 
االتفاقات الدولية، تمهيدًا لدخول فلس���طين في مزيد 

من المنظمات الدولية في هذا االتجاه.
وف���ي جلس���ة العم���ل األولى الت���ي كان���ت بعنوان: 

"الحصول على المعلومات"، أكد د. إس���الم عمرو مساعد 
رئيس الجامعة لش���ؤون التكنولوجي���ا واإلنتاج الفني، 
ضرورة تحسين التعليم والعمل على تغيير السياسات 
واألس���اليب المتبعة وإدخال التكنولوجيا للوصول إلى 
المعلومات، ألنها تعطي المعلم وصانع القرار والطالب 

أيضًا فرصة أفضل التخاذ القرار.
وأوضح���ت ه���ال طنوس، منس���قة مش���اريع االتصال 
والتواصل في "اليونسكو" بفلسطين، أنه "بعالم رقمي 
متزايد يستطيع األشخاص المتميزون نسبيًا استخدام 
إمكاني���ة الوصول إلى تقني���ات المحم���ول واإلنترنت 
للوصول إلى المعلومات الصحية والتعليمية واإلفصاح 

المالي، وأي جانب اقتصادي أو سياسي أيضًا".
إلى ذلك، قال مدير دائ���رة اإلعالم في هيئة مكافحة 
الفس���اد منتص���ر حمدان، إن���ه "ال يمك���ن الحديث عن 
نظ���ام ديمقراطي دون أن تكون هناك معلومات مع حق 
الوصول إليها بمس���اواة وعدل وإنصاف، فالحديث عن 
قانون حق الحصول على المعلومات هو حق مكفول على 

المستوى الدولي وكل ما هو مرتبط بهذا الجانب".
في جلسة العمل الثانية التي جاءت بعنوان: "احتضان 
اإلنترن���ت عالميًا"، تحدث س���عيد زيدان رئيس مجلس 
إدارة اتحاد ش���ركات أنظمة المعلومات الفلس���طينية 
)بيتا( ومؤسس ومالك ش���ركة )Ultimate(، عن تعزيز 
التفاعل بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص، 
وعق���د اتفاقيات تدريبي���ة إلعطاء الط���الب المهارات 
الالزمة لالنخراط في س���وق العمل، فيما عرض  د. نضال 
الجيوس���ي، مدير مكتب "ايراس���موس" في فلسطين، 
نتائ���ج مش���اريع "ايراس���موس" المرتبط���ة بعالمي���ة 

اإلنترنت.

ورشة في غزة تطالب بإقرار 
قوانين تحمي المرأة واألسرة

رام الله - "األيام": طالب ممثلو منظمات أهلية وحقوقيون، أمس، الحكومة بإقرار 
قانون حماية األسرة للحد من الجرائم واالنتهاكات بحق المرأة والطفل واألسرة.

ودع���ا ممثلو ه���ذه المنظمات، خالل جلس���ة حوارية نظمتها ش���بكة المنظمات 
األهلية، بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية، في مدينة غزة، تحت عنوان 
"قضية مقتل الش���ابة إسراء غّريب"، الحكومة والجهات المعنية إلى تعديل قانون 

األحوال الشخصية، خاصة المواد المتعلقة بالزواج والسفر وغيرها.
وش���ارك في الجلس���ة ممثل���ة تجمع مؤسس���ات بيت لحم س���هير ف���ّراج التي 
تحدثت عب���ر "الفيديو كونفرنس"، وأدارتها عضو الهيئة اإلدارية للش���بكة هالة 
القيشاوي، وعدد من ممثلي المؤسسات النسوية والحقوقية واألهلية والحقوقيين 

والصحافيين.
وتحدثت القيشاوي عن قضية قتل النس���اء واالنتهاكات الجسيمة بحق المرأة، 
والتمييز وعدم المس���اواة، وعنف االحتالل ضد الش���عب الفلس���طيني، والتلويح 
الدائم بالعدوان، مطالبة بتعديل قانون األحوال الشخصية، بما يضمن حقوقًا أكبر 
للنساء، وإقرار قانون حماية األسرة دون تعديالت ليست في صالح المرأة واألسرة، 
وتعديل قانون العقوبات األردني للعام 1960 المطبق في الضفة، وقانون العقوبات 
للعام 1936 المطبق في قطاع غزة، وتش���ديد العقوب���ات على مرتكبي االنتهاكات 

والجرائم والعنف في حق النساء واألطفال والرجال.
من جهتها، أش���ارت فّراج إلى أن المؤسسات والمنظمات األهلية في مدينة بيت 
لحم استشعرت منذ اللحظة األولى أن وفاة غّريب ليست طبيعية، "لذا أصدر التجمع 
بيانا عقب اإلعالن عن وفاتها، ونظم مسيرة احتجاجية في مدينة بيت لحم تطالب 
بضرورة تقصي الحقائق في قضية وفاة "إسراء"، مبينة أن التجمع بعث برسالة إلى 
النائب العام في الضفة للتحقيق في مالبسات وفاتها، نظرًا ألنه كان لدى التجمع 

"شبهة وفاة غير طبيعية".
وأك���دت ف���ّراج ض���رورة العمل على 
تش���ديد العقوبات على جرائم القتل، 
خاص���ة قضايا قتل النس���اء واألطفال، 
مش���يرة إلى أن قضي���ة غّريب أظهرت 
مدى الحاجة إلى التوعية الشاملة حول 

العنف األسري وقتل النساء.

غزة: إطالق مبادرة لدعم المسنين ماديًا ومعنويًا
م���ن أدوي���ة ومس���تلزمات طبية 

ومواد غذائية، ناهيك عن تشجيع 

المناسبات  في  الدورية  الزيارات 

واألعياد لخلق جو العائلة.

 وأش���ارت إل���ى أنه ت���م أيضًا 

التواص���ل م���ع كب���ار الس���ن في 

منازله���م، خاص���ة م���ن الذي���ن 

لي���س  أو  للمعي���ل،  يفتق���دون 

لديهم الق���درة على توفير أدنى 

احتياجاته���م، حيث ت���م العمل 

عل���ى توفي���ر مس���تلزمات طبية 

مس���اعدة كالكراس���ي المتحركة 

والعكاكي���ز، وعم���ل فحص دوري 

لمرضى السكر والضغط منهم.

الجه���ات  الحل���و  وطالب���ت   

التش���ريعية بس���ن قانون لكبار 

الس���ن يضمن له���م حقهم في 

الع���الج، وحقه���م ف���ي توفي���ر 

األدوي���ة المجاني���ة، وحقهم في 

ارتياد  ف���ي  الرعاي���ة، وحقه���م 

األماك���ن العام���ة، الفت���ة إلى أن 

فري���ق العم���ل ورغ���م معرفت���ه 

االقتص���ادي  الوض���ع  بصعوب���ة 

الذي  الجائ���ر  الحص���ار  نتيج���ة 

اإلس���رائيلية  االحتالل  يفرض���ه 

منذ ما يزيد على 13 عامًا،  وأيضًا 

بجهود فردية وجماعية استطاع 

توفي���ر بعض ه���ذه االحتياجات 

الذين هم  وتزويدها لكبار السن 

في أمس الحاجة لها.

  غ���زة- فايز أبو ع���ون: أطلقت 

مب���ادرة "هم بركتنا" لتحس���ين 

الس���ن ف���ي قطاع  أوض���اع كبار 

غ���زة أمس، حملة جدي���دة لدعم 

المسنين الذين ليس لهم مأوى، 

أو لي���س لهم أق���ارب من الدرجة 

األولى، ويقيمون في مركز الوفاء 

لكبار السن في مدينة غزة.

الحل���و  ياس���مين  وقال���ت 

منس���قة مبادرة "هم بركتنا" إن 

المس���نين يحتاج���ون إلى رعاية 

كونهم  خاصة،  وأس���رية  صحية 

معزولي���ن عن العال���م الخارجي، 

وبحاجة للدعم المادي والمعنوي  

ليش���عروا باالندم���اج واأللفة مع 

المجتمع المحيط بهم.

 وأضافت الحلو إن المبادرة التي 

انطلقت في بداية العام الماضي، 

وانضم إليها عش���رات الداعمين 

والمؤسس���ات  والمتطوعي���ن 

األهلي���ة والخاصة،  تس���عى إلى 

توفير كل ما يحتاجه كبار السن 


