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 جامعة "القدس المفتوحة" تطلق حملة 
لحماية التعليم من اعتداءات االحتالل

دولة فلسطين

السلطة القضائية

إخطار تنفيذي بالنشر

صادر عن دائرة تنفيذ الخليل
تاريخ التحرير: 2021/9/5
رقم القضية: 2021/3204 سجل تنفيذ

إلى المدين/ المحكوم عليه: 3. امجد لطفي جمعة عزام 904466117 ـ نابلس ـ جماعين
أخبرك بأن الدائن/ المحكوم له: نسيم بكر مصطفى الجوالني 907475107 ـ الخليل

قد أبرز لهذه الدائرة -
تحمل توقيعك/ بصمتك ومستحقة األداء بمبلغ 8000 دوالر امريكي

المرفق عنها صورة لالطالع
لذلـــك فإنه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات أو إرســـال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل 
اسبوعين من تاريخ هذا اإلعالم وفقًا ألحكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب 
األصول، وإذا لم تبادر بذلك فســـوف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حســـب القانون 

لذا اقتضى إخطارك بذلك.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين

السلطة القضائية

إخطار تنفيذي بالنشر

صادر عن دائرة تنفيذ الخليل
تاريخ التحرير: 2021/8/19
رقم القضية: 2019/3233 سجل تنفيذ

إلى المدين/ المحكوم عليه: نادر هشام صالح محتسب 853962298 ـ الخليل
أخبرك بأن الدائن/ المحكوم له: رائد عبد الغفار سليم شبانة ـ الخليل

قد أبرز لهذه الدائرة كمبيالة
تحمل توقيعك/ بصمتك ومستحقة األداء بمبلغ 1400 شيكل إسرائيلي.

المرفق عنها صورة لالطالع
لذلـــك فإنه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات أو إرســـال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل 
اسبوعين من تاريخ هذا اإلعالم وفقًا ألحكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب 
األصول، وإذا لم تبادر بذلك فســـوف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حســـب القانون 

لذا اقتضى إخطارك بذلك.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين

السلطة القضائية

إخطار تنفيذي بالنشر

صادر عن دائرة تنفيذ الخليل
تاريخ التحرير: 2021/8/30
رقم القضية: 2016/3142 سجل تنفيذ
إلى المدين/ المحكوم عليه: مازن نصر حسين غيث 983020868 ـ الخليل ـ البلدة القديمة.

أخبرك بأن الدائن/ المحكوم له: لؤي نبيل صالح محفوظ ـ الخليل
قد أبرز لهذه الدائرة -

تحمل توقيعك/ بصمتك ومستحقة األداء بمبلغ 6262 شيكل اسرائيلي ـ 109 دينار اردني
المرفق عنها صورة لالطالع

لذلـــك فإنه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات أو إرســـال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل 
اسبوعين من تاريخ هذا اإلعالم وفقًا ألحكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب 
األصول، وإذا لم تبادر بذلك فســـوف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حســـب القانون 

لذا اقتضى إخطارك بذلك.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين

السلطة القضائية

إخطار تنفيذي بالنشر

صادر عن دائرة تنفيذ الخليل
تاريخ التحرير: 2021/8/19
رقم القضية: 2020/4673 سجل تنفيذ

 A إلى المدين/ المحكوم عليه: كارم صادق عبد الغفور سنقرط 985224081 ـ الخليل
أخبرك بأن الدائن/ المحكوم له: سامر عدنان اسماعيل صوصة 955163993 ـ نابلس

قد أبرز لهذه الدائرة شيك
تحمل توقيعك/ بصمتك ومستحقة األداء بمبلغ 45000 شيكل إسرائيلي.

المرفق عنها صورة لالطالع
لذلـــك فإنه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات أو إرســـال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل 
اسبوعين من تاريخ هذا اإلعالم وفقًا ألحكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب 
األصول، وإذا لم تبادر بذلك فســـوف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حســـب القانون 

لذا اقتضى إخطارك بذلك.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين

السلطة القضائية

إخطار تنفيذي بالنشر

صادر عن دائرة تنفيذ الخليل
تاريخ التحرير: 2021/8/5
رقم القضية: 2021/1225 سجل تنفيذ
إلى المدين/ المحكوم عليه: 2.ابراهيم رياض محمود ابو جحيشة 850698242 ـ الخليل ـ اذنا

أخبرك بأن الدائن/ المحكوم له: جمال بشير دياب اطميزة 405766965 ـ الخليل
قد أبرز لهذه الدائرة شيك

تحمل توقيعك/ بصمتك ومستحقة األداء بمبلغ 3000 شيكل إسرائيلي.
المرفق عنها صورة لالطالع

لذلـــك فإنه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات أو إرســـال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل 
اسبوعين من تاريخ هذا اإلعالم وفقًا ألحكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب 
األصول، وإذا لم تبادر بذلك فســـوف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حســـب القانون 

لذا اقتضى إخطارك بذلك.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين

وزارة المالية والتخطيط

اإلدارة العامة لضريبة األمالك
الرقم 2021/18
التاريخ 2021/9/8

إعالن صادر عن ضريبة أمالك الخليل
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى مكتب ضريبة أمالك الخليل الســـيد جمال ســـالم عبد 
الحميـــد الفروخ من ســـعير ويحمل هويـــة رقم 965279169 وذلـــك بصفته وكيل خاص 
بموجب الوكالة العامة الصادرة عن ســـفارة دولة فلسطين في األردن سجل 2374 صفحة 

2021/6 بتاريخ 2021/2/8
الحوض رقم 42+52+5 القطة رقم 49+264+111

من أراضي: سعير
وذلك من أجل بيع

المشتري: محمد يونس محمد طابون
اسم الموكل: يوسف محمد شاكر طابون

اسم الوكيل: جمال سالم عبد الحميد الفروخ
اسم المالك: محمد شاكر مصطفى شاللدة

المساحة المباعة: حصة الوريث يوسف محمد شاكر طابون.
فمـــن له اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة أمـــالك الخليل خالل مدة أقصاها )15 

يومًا( من تاريخ نشر هذا اإلعالن. 
مدير دائرة ضريبة أمالك الخليل

دولة فلسطين

المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار )بكدار(

طرح عطاء

مشروع استكمال تشطيب الطابق الثالث في مستشفى الشهيد 
درويش نزال ـ محافظة قلقيلية

يعلن المجلس االقتصادي الفلس���طيني للتنمية واإلعمار )بكدار( وبتمويل من المصرف 
العرب���ي للتنمية االقتصادية في افريقيا )باديا( ومن خال البنك اإلس���امي للتنمية عن 
طرح عطاء اس���تكمال تش���طيب الطابق الثالث في مستش���فى الش���هيد درويش نزال � 

محافظة قلقيلية.
يمكن الحصول عل���ى وثائق العطاء ابتداء من يوم الخمي���س الموافق 2021/9/9 مقابل 
رس���م مالي ال يرد مقداره 100 دينار وذلك من مقر المجلس الكائن في البيرة � ش���ارع رام 

الله القدس � خلف كلية التمريض سابقًا.
إن ه���ذه المناقصة مفتوح���ة للمقاولين المصنفي���ن ابنية من الدرج���ة االولى والثانية 
والمؤهلين لدى بكدار علمًا بأن آخر موعد لتس���ليم الوثائق وفتح المظاريف هو الس���اعة 

الثانية عشرة ظهرا من يوم الثاثاء 2021/9/28 في مقر المجلس الكائن في البيرة.
يجب أن تك���ون كافة العطاءات مصحوبة بتأمين أولي مق���داره 17000 دوالر وذلك على 
شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق على أن يكون عرض األسعار ساري المفعول لفترة 60 

يومًا والكفالة سارية المفعول لفترة 90 يومًا من تاريخ اإلقفال.
س���وف يعقد اجتماع لاجابة عن استفس���ارات المقاولين تتبعه زيارة للموقع وذلك يوم 

االثنين الموافق 2021/9/20 الساعة الحادية عشرة في مقر المشروع.
ماحظة: 

1. رسوم اإلعان في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
2. ضرورة اتخاذ جميع اجراءات الصحة والسامة العامة حسب تعليمات وزارة الصحة 

عند الحضور للمؤسسة.
لمزيد من االستفسار يمكن االتصال مع دائرة المشاريع على األرقام التالية:

هاتف: رقم 2974300 � 02 فاكس رقم: 2974342 � 02
مكتب إدارة ومراقبة المشاريع/ بكدار

اعالن طرح عطاء /  رقم 2021/1

عطاء تصميم وتركيب وتشغيل توليد الطاقة الكهربائية 
باستخدام الخاليا الشمسية

تعلن لجنة زكاه طوباس عن طرح العطاء المذكور حسب الشروط التالية :
1 – تقديم األسعار بعملة الشيكل شاملة الضريبة .

2 – على الش���ركات تقديم الس���جل التجاري للش���ركة ) رخصة مهن + شهادة 
خصم مصدر( .

3 – احضار كفالة دخول عطاء بقيمة )20000( عش���رين ألف شيكل وذلك بكفالة 
بنكية س���ارية المفعول ، او ش���يك بنكي مصدق .  لمدة 120 يوم من تاريخ 

فتح العطاء .
4 – رسوم اإلعالن علي من يرسو عليه العطاء .

5 – ثمن نسخة العطاء 500 شيكل غير مستردة .
6 – يحق للجنة الزكاة تجزئة أو الغاء العطاء دون بيان االسباب .

7 – لجنة الزكاة غير ملزمة بأقل األسعار . دون بيان االسباب.
8 – ان تكون الحد أالدنى لقدرة المحطة 250 كيلو واط .

9 – ان تكون قدرة المحطة في مجال توليد الكهرباء قابلة للتطوير .
10 – تقديم شهادات الخبرة وشهادة مزاولة المهنة في مجال العمل . 

11 – تقديم كش���ف بأعمال مش���ابهة ت���م تنفيذها من قبل الش���ركة ألغراض 
التقييم الفني.

12 – الس���تالم نسخة العطاء يرجى مراجعة لجنة زكاة طوباس وعنوانها / طوباس 
� الشارع الرئيسي – تحت مسجد التوحيد ، اعتبارا من تاريخ 2021/9/12م الى 

تاريخ : 2021/9/16م 
من الساعة التاسعة الى الساعة الثانية عشرة صباحا في المواعيد المذكورة فقط 

ال غير .
13 – الزيارة الميدانية لموقع تنفيذ االعمال وفق المخطط المرفق الساعة الحادية 

عشرة من صباح يوم أألحد 2021/9/19م.
14 – اخرموعد لتس���ليم العرض بالظرف المختوم الساعة الثانية عشرة من ظهر 
ي���وم األحد الموافق 2021/9/26م ، وال يقب���ل أي عطاء بعد ذلك ، ويكون فتح 

العطاء بنفس الموعد المذكور في هذا البند.

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي قباطية
رقم الملف: 27902/ج/2021
التاريخ: 2021/9/8

إعالن صادر عن دائرة األراضي قباطية
يعلن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي قباطية السيد/ انا محمد فواز رجا واكد بصفتي 
وكيال دوريا عن اســـماعيل محمود اســـماعيل نزال بموجب الوكالة الدورية غير قابلة للعزل 
الصـــادرة عن كاتب عدل جنين رقـــم 458/2021/10922 بتاريخ 2021/8/31 فقد توافقنا على 

تنفيذ مضمون الوكالة
الصادرة من كاتب عدل جنين   

وذلك بمعاملة بيع على أراضي قباطية حوض رقم 18 قطعة رقم 29
فمـــن 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(  

محمد فواز رجا واكد اسماعيل محمود اسماعيل نزال  
دائرة األراضي قباطية

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي قباطية
رقم الملف: 27864/ج/2021
التاريخ: 2021/9/8

إعالن صادر عن دائرة األراضي قباطية
يعلن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي قباطية الســـيد/انا محمد فواز رجا واكد بصفتي 
وكيال دوريا عن أمل، جمال، عبد الكريم أبناء مزعل عبد الرحمن عتيق بموجب الوكالة الدورية 
غير قابلة للعـــزل الصادرة عن كاتب عـــدل جنين رقـــم 458/2021/11142 بتاريخ 2021/9/5 
والمعطوفة على الوكالة الخاصة الصادرة عن كاتب عدل جنين رقم 432/2017/4244 بتاريخ 

2017/4/26 فقد توافقنا على تنفيذ مضمون الوكاالت
الصادرة من كاتب عدل جنين   

وذلك بمعاملة بيع على أراضي قباطية حوض رقم 17 قطعة رقم 9
فمـــن 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(  

عبد الكريم مزعل عبد الرحمن عتيق وآخرين    محمد فواز رجا واكد
دائرة األراضي قباطية

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي جنين
رقم الملف: 24924/ج/2021
التاريخ: 2021/8/18

إعالن صادر عن دائرة األراضي جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي جنين السيد/ عبادة يونس محمد طحاينة وذلك 

بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 456/2021/6071 تاريخ 2021/6/2
الصادرة من كاتب عدل وجنين  

وذلك بمعاملة بيع على اراضي سيلة الحارثية حوض رقم 2 قطعة رقم 182
فمن له أي اعتراض على ذلك التقدم باعتراض 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(  
عبادة يونس محمد طحاينة قمر احمد اسعد شواهنة  

دائرة األراضي جنين

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي جنين
رقم الملف: 28061/ج/2021
التاريخ: 2021/9/8

إعالن صادر عن دائرة األراضي جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي جنين الســـيد/ة ســـارة عبد السالم محمود جرار 
بصفتي وكيال عن دينة يوسف ابراهيم جرار بموجب الدورية 458/2021/10357 عدل جنين 

بتاريخ 2021/8/23
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على اراضي برقين حوض رقم 17 قطعة رقم 32
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(  

دائرة األراضي جنين

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي جنين
رقم الملف: 27757/ج/2021
التاريخ: 2021/9/7

إعالن صادر عن دائرة األراضي جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي جنين السيد/ انا خالد عالم فوزي عبادي بصفتي 
وكيال عن احمد محمد حياتي السوقي بموجب الخاصة 458/2021/10235 عدل جنين بتاريخ 

2021/8/19 المباع 30 مترًا
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على اراضي جنين حوض رقم 20067 قطعة رقم 23
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(  

دائرة األراضي جنين

اخطار عدلي
المخطر: امين حســـين امين دراغمـــة، من طوباس حامل هوية رقم 983196940، بواســـطة 
وكيـــاله المحاميان جهاد عودة و/أو عمر جهاد عودة، طوباس، قرب صيدلية األقصى، مقابل 

حلويات ابو المنتصر مجتمعين و/أو منفردين.
المخطـــر اليه: حذيفة محمود نمر أبو عرة مـــن عقابة، الجورة، بالقرب من بلدية عقابة، هوية 

رقم 850738600
موضوع االخطار: اعطاء شـــيك دون رصيـــد خالفا الحكام المادة 421 مـــن قانون العقوبات 

لسنة 1960

الئحة االخطار
لقد كلفنا موكلنا المذكور اخطارك بشكل قانوني وذلك من اجل دفع وتسديد قيمة الشيك 
والمســـحوب من قبلك على البنك االسالمي الفلسطيني، فرع طوباس والشيك يحمل الرقم 
30000160 ومستحق الدفع بتاريخ 2020/12/25 بقيمة 8000 ثمانية االف شيقل اسرائيلي، 
وحيث انك مصدر للشـــيك وموقع عليه بشـــكل قانوني ويحمل توقيعك وتم عرضه على 
البنك المســـحوب عليه اال انه اعيد دون رصيد معد للدفع لذلك، وعليه اطلب منك تسديد 
قيمة الشـــيك المذكور وذلك خالل عشـــرة أيام من تاريخ تبلغك هذا االخطار، على عنواني 
المدون في االخطار. وبخالف ذلك ســـأضطر إلى مالحقتك قضائيًا لدى المحكمة المختصة 
والنيابة العامـــة واتخاذ كافة االجـــراءات القانونية بحقك بما فيهـــا الجزائية والحقوقية 
والحجـــز التنفيـــذي واالحتياطي على أموالـــك المنقولة وغير المنقولة مـــع تحميلك كافة 
النفقات والرســـوم والمصاريف واتعاب المحاماة ورسوم ومصاريف هذا االخطار األمر الذي 

ما زلت بغنى عنه.
وكيال المخطر:

إلـــى المخطر اليه: حذيفة محمـــود نمر أبو عرة من عقابة، الجـــورة، بالقرب من بلدية عقابة، 
هوية رقم 850738600

بنـــاء على طلب وكيال المخطـــر المحاميان جهاد عودة و/أو عمر جهـــاد عودة فإنني أبلغك 
نسخة عن هذا االخطار العدلي حسب االصول والقانون.

كاتب عدل طوباس

دولة فلسطين

السلطة القضائية

علم وخبر وتبليغ بالنشر
تاريخ التحرير: 2021/8/31 

صادر عن محكمة صلح الخليل

هيئة القاضي: رأفت طميزة

في الدعوى رقم: 2020/558 حقوق مضموم لها دعوى ـ حقوق ـ 609 ـ 2018
طالب التبليغ: المحامي: نشأت عبد الكريم عيسى خالوي

المطلوب تبليغه: 2. حسين محمود عبد الله نجار 907513717 ـ الخليل ـ اذنا
األوراق المبلغة: اقســـم بالله العظيم ان ذمتي غير مشـــغولة للمدعية بالجزء الذي لم يتم 
اثباته بالبينة الخطية من المبلغ المطالب به والبالغ 2000 شـــيكل وذلك بدل سهمين قيمة 

كل سهم 1000 شيكل وذلك بدل
الجلسة: يوم االثنين الموافق 2021/10/11 الساعة 9:00

رئيس القلم

دولة فلسطين

السلطة القضائية

إخطار تنفيذي بالنشر

صادر عن دائرة تنفيذ بيت لحم
تاريخ التحرير: 2021/9/7
رقم القضية: 2021/1486 سجل تنفيذ
إلى المدين/ المحكوم عليه: عيســـى خضر عيسى أبو سعدة 998235675 ـ بيت لحم ـ بيت 

ساحور
أخبرك بأن الدائن/ المحكوم له:عيسى حسن اسماعيل بطمة 901211284

قد أبرز لهذه الدائرة كمبيالة
تحمل توقيعك/ بصمتك ومستحقة األداء بمبلغ 2550 شيكل إسرائيلي.

 المرفق عنها صورة لالطالع
لذلك فإنه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات أو إرســـال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل 
اسبوعين من تاريخ هذا اإلعالم وفقًا ألحكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب 
األصول، وإذا لم تبادر بذلك فســـوف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون 

لذا اقتضى إخطارك بذلك.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين

السلطة القضائية

ورقة إخبار لتنفيذ حكم بالنشر
تاريخ التحرير: 2021/9/8 

صادر عن دائرة تنفيذ بيت لحم

هيئة القاضي: أيمن خالف

في الدعوى رقم: 2021/3036 تنفيذ
المحكوم عليه: محمود عطا حســـين عليان هوية رقم 979850534، بيت لحم، شـــارع جمال 

عبد الناصر
الرقم: 2014/429

التاريخ: 2017/10/1
الصادرة عن محكمة صلح بيت لحم

المحكـــوم به: الحكم بتخلية المأجور وتســـليمه للمدعي خاليا من الشـــاغلين والشـــواغل 
وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و400 دينار اتعاب محاماة
الدائن/ المحكوم له: الياس جودة انطون ماريا 954401618 ـ بيت لحم.

تقرر وعماًل بأحكام المادة 10 من قانون التنفيذ إشـــعارك بطرح اإلعالم المذكور أعاله وفي 
حـــال انقضاء المدة المقررة قانونًا في ظرف 14 يومـــا اعتبارا من تاريخ تبليغك هذا اإلخبار 
دون مراجعـــة الدائرة أو تنفيذ مضمون القرار المحكوم به أعاله ســـتتم مباشـــرة إجراءات 

التنفيذ بحقك وفقًا لألصول.
مأمور التنفيذ

اخطار عدلي
المخطر: امين حســـين امين دراغمـــة، من طوباس حامل هوية رقم 983196940، بواســـطة 
وكيـــاله المحاميان جهاد عودة و/أو عمر جهاد عودة، طوباس، قرب صيدلية األقصى، مقابل 

حلويات ابو المنتصر مجتمعين و/أو منفردين.
المخطـــر اليه: مقـــداد محمود نمر ابو عرة مـــن عقابة، حي الزرعيني، بالقرب من المدرســـة 

الخضراء، هوية رقم 853540193
موضوع االخطار: اعطاء شـــيك دون رصيـــد خالفا الحكام المادة 421 مـــن قانون العقوبات 

لسنة 1960

الئحة االخطار
لقد كلفنا موكلنا المذكور اخطارك بشكل قانوني وذلك من اجل دفع وتسديد قيمة الشيك 
والمســـحوب من قبلك على بنك فلســـطين، فرع طوباس والشـــيك يحمل الرقم 30000046 
ومســـتحق الدفع بتاريـــخ 2021/5/25 بقيمة 4000 اربعة االف شـــيقل اســـرائيلي، وحيث 
انك مصدر للشـــيك وموقع عليه بشـــكل قانوني ويحمل توقيعك وتـــم عرضه على البنك 
المســـحوب عليه اال انه اعيد دون رصيد معد للدفع لذلك، وعليه اطلب منك تســـديد قيمة 
الشـــيك المذكور وذلك خالل عشرة أيام من تاريخ تبلغك هذا االخطار، على عنواني المدون 
في االخطار. وبخالف ذلك ســـأضطر إلى مالحقتك قضائيًا لدى المحكمة المختصة والنيابة 
العامـــة واتخاذ كافة االجـــراءات القانونية بحقـــك بما فيها الجزائيـــة والحقوقية والحجز 
التنفيـــذي واالحتياطي على أموالـــك المنقولة وغير المنقولة مـــع تحميلك كافة النفقات 
والرســـوم والمصاريف واتعاب المحاماة ورســـوم ومصاريف هذا االخطار األمر الذي ما زلت 

بغنى عنه.
وكيال المخطر

إلـــى المخطر اليه: مقداد محمود نمر ابو عرة من عقابة، حي الزرعيني، بالقرب من المدرســـة 
الخضراء، هوية رقم 853540193

بنـــاء على طلب وكيال المخطـــر المحاميان جهاد عودة و/أو عمر جهـــاد عودة فإنني أبلغك 
نسخة عن هذا االخطار العدلي حسب االصول والقانون.

كاتب عدل طوباس

فقد بطاقة هوية
الخليـــل ـ أعلن أنـــا محمد خليل عبـــد الفتاح اطميـــزة عن فقـــد بطاقة هويتي 
الشـــخصية التي تحمل الرقم 905053104، الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة، وله جزيل الشكر.

رام الل���ه - »األي���ام«: أطلقت جامع���ة القدس المفتوح���ة، والحملة 
األكاديمية الدولية لمناهضة االحتالل ومخططات الضم، أمس، حملة 
لحماية التعليم األساس���ي والجامعي في فلس���طين م���ن اعتداءات 

االحتالل.
عل���ن عن إطالق الحملة ف���ي مؤتمر صحافي بمقر رئاس���ة جامعة 

ُ
وأ

القدس المفتوحة في رام الل���ه، بحضور رئيس الجامعة يونس عمرو، 
واألمين العام للحملة األكاديمية الدولية رمزي عودة.

ويأتي إطالق الحملة بالتزامن مع »اليوم العالمي لحماية التعليم من 
الهجوم، المعتمد من الجمعية العامة لألمم المتحدة«، الذي تم إقراره 
في الدورة الرابعة، ويؤكد حق توفير تعليم آمن للجميع وضمان بيئات 

تعلم آمنة ومواتية في حاالت الطوارئ والنزاعات والحروب والمخاطر.
وقال عم���رو: »نلتقي لإلعالن ع���ن انطالق فعاليات الي���وم العالمي 
لحماي���ة التعليم من الهج���وم، وهو يوم يتم إحياؤه في التاس���ع من 

أيلول من كل عام«.
وأضاف: »س���تنطلق فعاليات إحياء هذا اليوم بفروع الجامعة كافة 
من رفح حتى جنين، وس���تتضمن وقفات لكشف انتهاكات االحتالل 
بخص���وص قطاع التعليم في فلس���طين، وس���تتبع ه���ذه الفعاليات 

أوراق بحثية تهدف إلى توثيق االنتهاكات وممارس���ات االحتالل ضد 
التعليم الفلسطيني«.

م���ن جهته، ق���ال عودة: »التعلي���م في فلس���طين يتعرض لهجوم 
االحت���الل وانتهاكاته في الضف���ة وقطاع غزة، وهن���اك أكثر من 70 
طالبًا وطالبة يتم اعتقالهم في س���جون االحتالل، وتنطلق الحملة من 
قاعدة أساسية؛ أن التعليم في فلسطين يتعرض لهجوم ممنهج من 
االحتالل، وعلين���ا حماية قطاع التعليم، فه���و أداة من أدوات مقاومة 

االحتالل، وتعزيز صمود شعبنا«.
وأش���ار إلى أن »حماية التعليم أداة مهمة لمنع تهويد المناهج في 
الق���دس، وأن الحملة تهدف لدفع المجتم���ع الدولي للتدخل لحماية 

قطاع التعليم في فلسطين من إجراءات االحتالل«.
وأك���د أن الحمل���ة »تعم���ل لتك���ون كل جامعات الوط���ن معًا لرصد 
انتهاكات االحتالل بحق الطلبة، س���واء على الحواج���ز أو باالعتقاالت 
وه���دم بي���وت الطلبة، خاصة في الق���دس والمناط���ق المصنفة »ج«، 
ولتطوير المناهج الدراس���ية لتش���مل المقاومة الش���عبية والمقاومة 
األكاديمية، وتش���كيل لجنة وطنية لحماية التعليم في فلسطين من 

االعتداءات اإلسرائيلية«.

اختتام فعاليات أسبوع الكشف المبكر 
عن سرطان الثدي في "الدهيشة"

بيت لحم – حس���ن عبد الجواد: اختتمت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم 
الدهيشة، فعاليات أسبوع فحوص الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وش���ارك ف���ي الفعاليات جمعية اإلغاث���ة الطبية، واللجن���ة الصحية في 
المخيم، وفريق حماية العائلة، ومستشفى األوغستا فكتوريا »المطلع«. 

واش���تملت الفعاليات على فحوص للكشف المبكر عن سرطان الثدي، 
من خالل جهاز التصوير المامو غرام لعيادة متنقلة تابعة لمستش���فى 
المطلع، للنس���اء اللواتي يزيد أعمارهم على أربعين عاما، وذلك في قاعة 

الفينيق.
ولفت رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الدهيشة محمد طه ابو عليا 
الى أن هذا النش���اط استهدف أكثر من 40 س���يدة من المخيم، حيث كان 
هناك إقبال جيد من النس���اء على الفحوص المهمة، وذلك بهدف حماية 

النساء من هذا المرض.

العالول ُيطلع ممثل 
ألمانيا على المستجدات

رام الل���ه - »األيام«: أطلع نائب رئي���س حركة فتح محمود العالول، 
ممثل ألمانيا لدى فلس���طين أليفر أوفتش���ا، خالل لقاء في رام الله، 
أم���س، على آخر المس���تجدات السياس���ية، التي تحي���ط بالقضية 

الفلسطينية وانتهاكات االحتالل المستمرة.
وأكد العال���ول أهمية العالق���ات الثنائية بي���ن البلدين، وأهمية 
الموق���ف األلماني من االس���تيطان وكل المعيقات التي تحول دون 

إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
من جهته، أكد أوفتش���ا دعم ألماني���ا المتواصل إليجاد حل عادل 
وش���امل للقضية الفلس���طينية بتحقيق قيام الدولة الفلسطينية، 
ورفضها سياس���ات االستيطان وكل الخطوات أحادية الجانب، التي 
تقوض حل الدولتين، مشددًا على أهمية تعزيز الحياة الديمقراطية 

واالنتخابات، وثّمن قرار الذهاب إلى انتخابات المجالس المحلية.


