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"بوليتكنك فلسطين" تفتتح مشروع 
"إعداد فلسطين للتعليم اإللكتروني"

الخلي���ل - وف���ا: افتتح���ت جامع���ة بوليتكنك 
فلس���طين مش���روع "إع���داد فلس���طين للتعليم 
اإللكترون���ي )E-Pal("، والذي ينفذ بدعم من وكالة 
التع���اون اإلنمائ���ي النرويجي "نوراد" بالش���راكة 
مع جامعة أوس���لو النرويجية والكلي���ة الجامعية 
للعلوم التطبيقي���ة في غزة، باإلضافة إلى عدد من 

الجامعات المحلية.
ويعتب���ر مش���روع "إع���داد فلس���طين للتعليم 
اإللكترون���ي" مب���ادرة جدي���دة لتعزي���ز التعليم 
والتعل���م اإللكترون���ي في قط���اع التعليم العالي 
ف���ي الجامعات المحلية، والذي يس���تمر لمدة )6( 
س���نوات، وينفذ بالتعاون مع وزارة التعليم العالي 
العلم���ي ووزارة االتص���االت وتكنولوجيا  والبحث 

المعلومات.
وأكد نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بوليتكنك 
فلس���طين سفيان س���لطان، على أهمّية المشروع 
والفوائد المرجوة من تطبيقه بالتعاون والش���راكة 

مع الجامعات والوزارات المعنية.
من جانبه، لف���ت وزير التعلي���م العالي والبحث 
العلم���ي محمود أب���و مويس، إلى أهمية مش���روع 
إع���داد التعليم اإللكتروني في فلس���طين، مؤكدًا 
م اإللكتروني في التنمية الُمس���تدامة، 

ّ
دور التعل

بحي���ث يعتمد هذا النم���ط التعليمي على ضرورة 
توافر خطط واضحة لضمان المصداقية والجودة، 

والتدري���ب الُمس���تمر للك���وادر البش���رية ح���ول 
التقني���ات الجدي���دة، والصيانة الدوري���ة للُبنية 

التحتية التكنولوجية.
���د وزي���ر االتص���االت وتكنولوجي���ا 

ّ
ب���دوره، أك

المعلومات اسحق سدر، دعم الوزارة لهذا المشروع 
الحي���وي مبديًا اس���تعداد ال���وزارة لتقديم جميع 
الخدمات المطلوبة لتس���هيل عمل المش���روع من 
خدم���ة )4G( وخدمة األلي���اف الضوئية لإلنترنت 

السريع، وخدمة السحاب وغيرها.
وفي س���ياق ُمتصل، ت���م عرض فيدي���و لنائب 
رئي���س جامعة أوس���لو لش���ؤون التعلي���م بيورن 
ستنس���اكر بّين فيه الدور الفاعل الذي س���يلعبه 
مش���روع التعلي���م اإللكتروني في خدم���ة قطاع 
التعليم العالي في فلس���طين، وأبدى دعم جامعة 
أوس���لو للمش���روع، ليتم تحقيق أهدافه التي تم 

رسمها مع فريق المشروع.
وأضاف منس���ق المش���روع عن جامعة أوس���لو 
إي���اد أب���و ال���رب، إّن هذا المش���روع يأت���ي ثمرة 
للتعاون الفلس���طيني النرويجي، والتكامل ما بين 
المؤسس���ات على المس���توى المحل���ي واإلقليمي 
والدولي، بحي���ث عمل الفريق على تكامل الخبرات 
وتبادل المعلومات لتكوين ُمبادرة ُمتكاملة ستقوم 
بإعداد فلسطين بشكل ُممّيز للتعليم اإللكتروني 

 للدول الُمتقدمة.
ً
ُمواكبة

ين 
َ

"العربية األميركية" تكّرم موظف
وخريجًا أنقذوا حاالت مرضية حرجة

جنين - "األيام": كرمت الجامع���ة العربية األميركية، أمس، اثنين من 
موظفيها في كلية التمريض، وأحد خريجي الكلية، لتمكنهم من إنقاذ 
عدة أشخاص توقف لديهم القلب عن العمل خالل تواجدهم بالصدفة 
ف���ي مكان الحدث، وذلك ترجمة لسلس���لة تدريبات مكثفة تلقوها في 

مركز الجامعة إلنعاش القلب.
وأش���اد نائب رئيس الجامعة لش���ؤون الكليات الطبية الدكتور محمد 
آس���يا، خالل حفل التكريم، بس���رعة تدخل فريد أبو لي���ل وأيمن عناية 
م���ن كلية التمريض، وخري���ج الكلية رأفت ش���راب، وقيامهم بواجبهم 
اإلنس���اني في إنقاذ حياة أش���خاص توقف لديه���م القلب عن العمل، 
ما ي���دل على نجاح التدريبات التي تلقوها ف���ي مركز الجامعة إلنعاش 
القلب، والذي أس���س عام 2016 وتم رفده بخبراء أكفاء، وتزويده بأجهزة 

ومعدات بمواصفات علمية عالمية.
بدوره���ا، قال���ت عميد كلي���ة التمريض الدكت���ورة لبن���ى حرازنة: إن 
المحاض���رات النظرية التي تدرس في الكلية مكملة للتدريبات العملية 
التي يتلقاها الطلبة داخل أروقة الجامعة كمركز إنعاش القلب أو مختبر 

التمريض، وتخرج الكلية طلبة أبدعوا في سوق العمل.
من جهت���ه، قال مدير مرك���ز الجامعة إلنعاش القل���ب الدكتور عماد 
خضر: "نحن ف���ي منطقة تعيش حالة ط���وارئ، وبالتالي أنصح كل فرد 
ف���ي المجتمع المحلي أن يتلقى التدريبات الالزمة لإلس���عافات األولية 
وإنع���اش القلب، واكتس���اب المه���ارات الالزمة إلنقاذ إنس���ان يحتاج 

لمساعدة".
وأكد أن المركز مفتوح أمام أي طالب أو فرد من المجتمع المحلي لتلقي 
التدريبات الالزمة والمهارات في اإلسعافات األولية وآلية إنعاش القلب. 
بدورهم، سرد عناية، وأبو ليل، وشراب، ما حدث معهم خالل إنقاذهم 

لحياة أشخاص تعرضوا لمشكلة توقف القلب عن العمل.

غزة: تظاهرة رافضة التفاق اإلطار 
بين "األونروا" والواليات المتحدة

غزة - "األيام": شارك عشرات المواطنين أمس في 
تظاهرة رافضة التفاق اإلطار بين اإلدارة األميركية 
ووكالة غوث وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين 
"األون���روا" رف���ع المش���اركون فيه���ا الش���عارات 
والالفتات بضرورة حماية "األونروا" والخدمات التي 
تقدمها لالجئين الفلس���طينيين والمطالبة بإلغاء 

اتفاق اإلطار. 
وبدع���وة من لجن���ة المتابع���ة للق���وى الوطنية 
واإلس���المية أعلن المش���اركون رفضه���م القاطع 
التفاق اإلطار الذي يمثل خطرًا كبيرًا على القضية 

الفلسطينية. 
وش���دد عضو المكتب السياس���ي لحرك���ة الجهاد 
اإلس���المي أحم���د المدلل على أن الق���وى والفصائل 
الوطني���ة س���تمارس حقه���ا وإش���هار غضبها على 
االتفاق من خالل حراك وطني واس���ع ومش���ترك في 
المناطق الخمس )قطاع غزة والضفة الغربية، واألردن، 

وسورية، ولبنان( من أجل إسقاط هذا االتفاق. 
وق���ال المدلل خ���الل كلمة ألقاها أم���ام التظاهرة 
الت���ي جرت أمام مقر رئاس���ة "األون���روا" في مدينة 
غزة إن القوى والفصائل والفعاليات الشعبية بدأت 
خطوات عملية من خالل إرس���ال رس���ائل استنكار 
ورفض إلى األمين الع���ام لألمم المتحدة والمفوض 
الع���ام ل�"األونروا"، مؤك���دًا أن القوى وضعتهم أمام 
مسؤولياتهم وطالبتهم بوقف العمل باتفاق اإلطار. 

كما شدد على أهمية رفض عقد اتفاقات إطار من 
دول أخرى إضافة إلى ضرورة التحرك السريع لدى 
الدول المانحة لإليفاء بالتزاماتها اتجاه "األونروا". 
وأكد المدلل أهمية أن تكون ميزانية الوكالة جزءا 
من الميزانية العامة لمؤسسات األمم المتحدة من 
أجل حل مش���كلة العجز المالي لدى الوكالة وحتى 

ال تخضع لالبتزاز السياسي األميركي. 
وأش���ار إلى أن الفعالي���ات الش���عبية الرافضة 
التف���اق اإلطار ستس���تمر ف���ي باق���ي محافظات 
ومخيمات القطاع حس���ب البرنام���ج الذي وضعته 

لجنة المتابعة. 
ودع���ا ال���وزارات والجامع���ات ومراك���ز األبحاث 
لتفعيل دورها  والقانونية  اإلعالمية  والمؤسسات 

الوطني وإظهار مخاطر وتداعيات اتفاق اإلطار. 
وقال: "ونح���ن على أبواب انعقاد المؤتمر الدولي 
للمانحين منتصف الشهر المقبل نطالب منظمة 
التحرير ممثل���ة بدائرة ش���ؤون الالجئين بضرورة 
تحشيد رأي عربي وإسالمي ودولي رافض لتقديم 

الدعم المالي المسيس لألونروا". 
وأكد المدلل ضرورة اإلس���راع في تحقيق الوحدة 
الفلس���طينية لمواجهة كل المؤامرات التي تحاك 
ضد القضي���ة الفلس���طينية، مطالبا بإع���ادة بناء 
المشروع الوطني الفلسطيني الذي يحقق أهداف 

الشعب الفلسطيني بالحرية والعودة. 

"القدس المفتوحة" توقع اتفاقية 
لتقديم خدمات جامعية لطلبة الداخل

رام الل���ه - "األيام": وقع رئي���س جامعة القدس 
المفتوحة، الدكتور يون���س عمرو، ومدير المعهد 
العالي )ش���بكات كليات قطرية(، بشارة جرايسي، 
أم���س، اتفاقية تعاون لتقدي���م خدمات التعليم 
الجامعي لدرجة البكالوريوس لطلبة مناطق الداخل 
الفلس���طيني في كافة التخصصات المتاحة لدى 
الجامعة، باستثناء تخصص الخدمة االجتماعية. 

وتنص االتفاقية، بحسب بيان صدر عن الجامعة، 
أمس، عل���ى أن تج���ري أعم���ال تدري���س الطلبة 
الملتحقي���ن بالجامعة وامتحاناتهم وفق التعليم 
المفتوح والتعليم المدمج، ويلتزم الطلبة بالخطط 
والمناهج الدراس���ية وفق التخصصات المتعددة 

التي تقدمها الجامعة من خالل فروعها المختلفة. 
ويخضع الطلبة الملتحقون بالجامعة للدراس���ة من 
واللوائح  والقواني���ن  الفلس���طيني لألنظمة  الداخل 
المعمول بها في الجامعة، ويلتزمون بها التزامًا تامًا. 
وأشار د. عمرو إلى "اس���تعداد الجامعة لتقديم 
الخدمات ألبنائن���ا داخل الخط األخضر وبرس���وم 

جامعية مساوية للطلبة في الضفة والقطاع". 
م���ن جهته أش���ار جرايس���ي، إل���ى أن "الهدف 
م���ن توقيع االتفاقي���ة هو تمكي���ن الطلبة داخل 
الخط األخضر من إكم���ال تعليمهم الجامعي في 
تخصصات حديث���ة وعصرية، وبخاصة في مجالي 

علم الحاسوب وإدارة األعمال". 

اإلفراج عن الصحافية 
بشرى الطويل

رام الله - "األيام": أفرجت سلطات 
االحت���الل، أم���س، ع���ن األس���يرة 
من  الطوي���ل  بش���رى  الصحافي���ة 
مدين���ة البيرة، بعد اعتق���ال إدارّي 

استمر 11 شهرًا.
وكان والد بش���رى األس���ير جمال 
إداريًا، قد أضرب  المعتقل  الطويل 
عن الطعام 29 يومًا، مطالبا بحريتها.
وكانت األسيرة ُبشرى تحّررت في 
صفقة وف���اء األحرار، بعد أن أمضت 
5 ش���هور في األسر، من أصل حكٍم 
بالسجن 16 ش���هرًا، وأعاد االحتالل 

اعتقالها مّرة أخرى.

دولة فلسطين 

السلطة القضائية 

محكمة صلح رام الله

)10577618(
الرقم :174/2020  حقوق
 تاريخ التحرير  : 2021/09/26

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر 

صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى رقم الرقم  : 174/2020  

حقوق 
الى المدعى عليه :

شركة مكتب تكسي الربان للنقليات من الخليل 
يقتض���ي حضورك الى محكمة صلح رام الله يوم االحد 31/10/2021 ،الس���اعة 9:0 للنظر في 
دع���وى حقوق  رق���م174/2020   و التي اقامه���ا عليك المدعي  ش���ركة االتصاالت الخلوية 
الفلس���طينية  /الخليل  بواس���طة وكيلها المحامي مروان عصفور محم���د صالح ، رام الله ، 
االرسال ، االرسال – عمارة الكرمل ط  بدعوى و موضوعها المطالبة بمبلغ مالي ،بقيمة4591.94  

شيقل اسرائيلي -  وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي :... 
المدعية هي شركة تجارية تعمل في مجال االتصاالت الخلوية .

المدعى عليها بصفتها االعتبارية وحيث ترصد للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره 
)4591.94( اربعة االف وخمسمائة وواحد وتسعون شيكل واربع وتسعون اغورة .

وذلك بموجب اتفاقية بيع وتقديم خدمات جوال وكش���ف حساب فواتير عن بدل مكالمات 
وثمن اجهزة خلوية صادر من الجهة المدعية وذلك كاالتي  :- 

كش���ف حس���اب فاتورة عن الرقم )0599731787( مبلغ وق���دره )822.89( ثمانمائة واثنان 
وعشرون شيكل وتسعة وثمانون اغورة . 

كش���ف حس���اب فاتورة عن الرق���م )0599078393( مبل���غ وق���دره )3769.05( ثالثة االف 
وسبعمائة وتسعة وستون شيكل وخمسة اغورة . 

ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى .
ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك بالنش���ر 
باح���دى الصحف المحلية عمال بالمادة )62( من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 

رقم )2( لسنة 2001.
واذا لم تحضر أو ترسل وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.

رئيس قلم محكمة صلح رام الله

دولة فلسطين

المحاكم الشرعية

محكمة نابلس الشرعية/ التوثيقات
الرقم: 768/18/1
التاريخ: 1443/2/28هـ
وفق: 2021/10/5م

إعالن بيع حصص قاصر في قطعتي أرض

صادر عن محكمة نابلس الشرعية
يعل���ن للعموم بأنه معروض للبيع ع���ن طريق المزاد العلني حصص القاصر )س���الم( ابن 
المتوفى نزيه ابراهيم محمد ترابي المتوفى بتاريخ 2019/1/24م، من اهالي صرة في قطعة 
االرض رقم 112 حوض 8 موقع الصفحان من اراضي صرة � قضاء نابلس، والقطعة رقم 206 
ح���وض 6 موقع قعدة الغزالن من أراضي ص���رة � نابلس، آلت اليه ارثا عن مورثه والده نزيه 
المذكور بموجب س���جل االموال غير المنقولة بتاريخ 2021/1/25م، وحصته في القطعة رقم 
206 حوض 6 موقع قعدة الغزالن من اراضي صرة � نابلس المس���جلة باسمه بموجب سجل 

االموال غير المنقولة 2021/1/25م.
فعلى من يرغب بالشراء الحضور إلى هذه المحكمة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم 
االثنين الموافق 2021/10/18، للمزاودة على حصص القاصر )س���الم( في القطعتين المشار 
اليهم���ا، علمًا بأن ه���ذا البيع موقوف النفاذ على موافقة س���ماحة قاضي القضاة المحترم، 

وعليه جرى إعالن ذلك حسب األصول.
قاضي محكمة نابلس الشرعية التوثيقات
محمد عبد الحفيظ عزام

دولة فلسطين

السلطة القضائية

علم وخبر وتبليغ بالنشر

صادر عن دائرة تنفيذ جنين
تاريخ التحرير: 2021/9/23
هيئة القاضي: عماد ثابت

في الدعوى رقم 2021/1474 تنفيذ 
طالب التبليغ: المحكمة

المطلوب تبليغه: مجاهد محمود عبد الرحيم محمود 850265919 � جنين � سيريس
الجلسة يوم االحد الموافق 2021/10/24 الساعة 9:00

مأمور التنفيذ

دولة فلسطين

السلطة القضائية

إخطار تنفيذي بالنشر

صادر عن دائرة تنفيذ جنين
تاريخ التحرير: 2021/9/6
رقم القضية:  2021/4040 سجل تنفيذ
إلى المدين/ المحكوم عليه: فريد عمران حس���ين الشويكي 405699349 � بيت لحم � شارع 

المهد
أخبرك بأن الدائن/ المحكوم له: محمد اسامة ذيب سليمان 854532231 � جنين

قد أبرز لهذه الدائرة: كمبيالة
تحمل توقيعك/ بصمتك ومستحقة األداء بمبلغ 10000 شيقل اسرائيلي

المرفق عنها صورة لالطالع
لذلك فإنه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات أو إرس���ال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل 
اس���بوعين من تاريخ ه���ذا اإلعالم وفقًا ألحكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلس���طيني 
حس���ب األصول، وإذا لم تبادر بذلك فسوف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب 

القانون لذا اقتضى إخطارك بذلك.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي عرابة
رقم الملف: 32194/ج/2021
التاريخ:  2021/10/5

إعالن صادر عن دائرة األراضي عرابة
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي عرابة الس���يد ناظم عزيز محمد أبو بكر الوكيل 
عن سوس���ن فتحي عبد الرحمن ابو بكر بموجب الدورية س���جل 2470 ص2021/28 س ف 

عمان 2021/8/8
الصادرة من كاتب عدل سفارة فلسطين � عمان 

وذلك بمعاملة بيع على اراضي يعبد حوض رقم 23 قطعة رقم 6
فمن له أي اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمسة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

سوسن فتحي عبد الرحمن ابو بكر      ناظم عزيز محمد أبو بكر
دائرة األراضي عرابة

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي جنين
رقم الملف: 32088/ج/2021
التاريخ:  2021/10/5

إعالن صادر عن دائرة األراضي جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي جنين الس���يد/ة روان جمال حس���ن ابو خميس 
وذلك بصفة وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 458/2021/10644 تاريخ 2021/8/26 

والمعطوفة على العامة 404/2010/10429 عدل جنين 2010/12/5
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على اراضي بيت قاد حوض رقم 20032 قطعة رقم 11 
فم���ن له أي اعتراض على ذل���ك التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

فاروق، طالل أبناء محمد سعيد العبوشي  روان جمال حسن أبو خميس
دائرة األراضي جنين

تبليغ االخطار العدلي رقم 2021/3443 

بواسطة كاتب العدل
المخطر اليه: شركة المثلث الذهبي للتعهدات العامة

المخطرة: ش���ركة االتحاد للباطون المس���اهمة الخصوصية والمسجلة لدى السيد مراقب 
الش���ركات في وزارة االقتصاد الوطني تحت رقم 562406918 بواسطة المفوض بالتوقيع 
عنها خضر ميخائيل س���ليم جراد وبصفته الشخصية � الخضر �  مصنع االتحاد للباطون 
الجاه���ز، وكياله المحاميان جورج صابات وعماد بطارس���ة مجتمعين و/أو منفردين � بيت 

لحم � شارع القطعة � عمارة البطارسة
المخطر اليها: ش���ركة المثلث الذهبي للتعهدات العامة مس���اهمة خصوصية بواسطة 

المفوض بالتوقيع عنها برهوم
بناء على قرار سعادة رئيس محكمة بداية بيت لحم الصادر بتاريخ 2021/10/5 والمتضمن 
تبليغ المخطر اليها بواس���طة النشر استنادًا لنص المادة 20 من قانون اصول المحاكمات 

المدنية والتجارية فإنني أخطرك بما يلي:
ميشيل حنا مرة � بيت لحم � عمارة مرة.

حيث انك قد حررت لموكلي الشيكات التالية:

البنك المسحوب عليهتاريخ االستحقاقالمبلغرقم الشيك

� 150002020/11/29 شيكل 30952678 االردني  االهل���ي  البنك 
فرع بيت لحم

� 150002021/1/29 شيكل 30952680 االردني  االهل���ي  البنك 
فرع بيت لحم

30000 شيكل/ ثالثون الف شيكل.المجموع: 
قام المخطر بعرض الشيكات المذكورة اعاله على البنك المسحوبة عليه حيث تبين انه ال 

يوجد رصيد قائم ومعد للدفع لهذه الشيكات.
لذلك اطالبك بتسديد قيمة الشيكات المذكورة اعاله لي في مكتبي خالل عشرة أيام من 

تاريخ تبلغك هذا االخطار بواسطة السيد كاتب عدل بيت لحم المحترم.
وبخالفه فإني اخطرك بأني س���وف اقوم باتخاذ كاف���ة االجراءات القانونية الالزمة بحقك 
واقامة الدعاوى الحقوقية و/أو الجزائية وتقديم ش���كوى اصدار شيك بدون رصيد خالفا 
الحكام المادة 421 من قانون العقوبات رقم 16 لس���نة 1960 بحقك و/أو الحجز على أموالك 
المنقولة و/أو غير المنقولة لتحصيل قيمة الش���يكات المذك���ورة اعاله وتضمينك كافة 
الرس���وم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ االس���تحقاق وحتى 

السداد التام.
أماني محمد صوان
الكاتب العدل 
محكمة بداية بيت لحم

فقد بطاقة هوية
س���يلة الحارثي���ة � جنين: أعلن أنا دنيا محمد قاس���م ش���واهنة عن فقد بطاقة 
هويت���ي الش���خصية التي تحمل الرق���م 408247779، الرجاء مم���ن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة، وله جزيل الشكر.

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة االراضي في سلطة االراضي شمال رام الله
رقم الملف: 32159/ج/2021
التاريخ: 2021/10/5

إعالن صادر عن سلطة األراضي شمال رام الله
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة أراضي شمال رام الله السيد خالد وعبد العزيز وزيدون ابناء 
محمد عبد العزيز الرفاعي وخولة بصفتها الش���خصية وبالوكالة عن لبنى محمد عبد العزيز 
الرفاعي وبصفتها وريثة من خلدون محمد عبد العزيز الرفاعي وس���مر محمود محمد خالوي 
بصفتها وريثة من خلدون الرفاعي بموجب حجة حصر االرث رقم 355/188/2088 بواسطة 
وكيله���م الدوري عبد الله يحيى زكريا كمال بموجب الوكالة الدورية رقم 2021/28 تصديق 
عدل فلس���طين بتاريخ 2021/2/3 ومحمد خلدون محمد الرفاعي بواسطة وكيله الدوري عبد 
الله يحيى زكريا كمال بموجب الوكالة الدورية الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في األردن 

تحت الرقم 2437 صفحة 64 بتاريخ 2021/8/12 تصديق عدل فلسطين تحت الرقم 6893
الصادرة من كاتب عدل رام الله

وذلك بمعاملة بيع على أراضي كفر عين حوض رقم 2 قطعة رقم 93
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل خمسة عشرة أيام 
من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

خالد وعبد العزيز وزيدون ابناء محمد عبد العزيز الرفاعي 
واخرون

عبد الله يحيى زكريا كمال

دائرة األراضي شمال رام الله

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي جنين
رقم الملف: 32265/ج/2021
التاريخ: 2021/10/5

إعالن صادر عن دائرة األراضي جنين
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي جنين الس���يد عب���د المجيد خلوصي محجوب 
الس���عيد وذلك بصفة وكيال خاص���ا بموجب الوكالة الخاصة رق���م 458/2021/10057 تاريخ 

2021/8/18
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على أراضي جنين حوض رقم 20070 قطعة رقم 152
فم���ن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة أيام من 

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

عبد المجيد خلوصي محجوب السعيد مطيع خالد مطيع األسير  
دائرة األراضي جنين

إخطار مكتبي

بدون اجحاف بالحقوق
المخطر: وسام نادر محمد نيروخ من بيت لحم، هوية رقم 851903989، وكيله المحاميان عبد 

الحميد مرار و/أو محمد عدنان مرار/ رام الله � مبنى السفينة � ط6.
المخطر اليه: عوض الله محمد ابو عين حامل هوية رقم 905610184، عنوانه: رام الله، رافات، 

وسط البلد.
الوقائع:

أواًل: تعلم بأنك قد حررت ألمر المخطر الشيك المبينة تفاصيله في الجدول التالي:
البنك المسحوب عليه قيمة الشيك  تاريخ الشيك  رقم الشيك  الرقم 

البنك الوطني 3500 شيكل    2021/4/25  30000026  1
البنك الوطني 1200 شيكل    2021/6/25  30000033  2

ثانيًا: لدى عرض الش���يكات الموصوفة اعاله على البنك المسحوب عليه اعيدت دون صرف 
لعدم كفاية و/أو وجود الرصيد.

ثالثًا: وعليه فإنني اخطرك بضرورة دفع و/أو تس���ديد قيمة هذه الش���يكات والبالغة 4700 
أربعة االف وس���بعمائة شيكل خالل مدة عشرة ايام من تاريخ تبلغك هذا االخطار وبعكس 
ذلك س���نتخذ بحقك كافة االجراءات القانونية وانتم بغنى عنها بما فيها تقديم ش���كوى 
جزائي���ة ضدك لدى س���عادة وكيل نيابة رام الله واس���تصدار قرار بحبس���ك من المحكمة 
المختصة وتضمينك الرس���وم والمصاريف واتعاب المحاماة والفوائد القانونية من تاريخ 

االستحقاق وحتى السداد التام كما ونرجو تعاونكم لحل االشكال بالطرق الودية.
آملين حسن تعاونكم وتجاوبكم معنا

تحريرا في 2021/10/6م
المحاميان: عبد الحميد مرار و/أو محمد مرار

دولة فلسطين

السلطة القضائية

علم وخبر وتبليغ بالنشر

صادر عن محكمة صلح نابلس
تاريخ التحرير: 2021/9/26
هيئة القاضي: محمود أبو بكر

في الدعوى رقم: 2020/1529 حقوق 
طالب التبليغ: المحامي: عميد مسعود فائق زيدان

المطلوب تبليغه: ماهر عايد احمد صالحات 989558572 � نابلس � الباذان
األوراق المبلغة: صورة قرار

حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 3000 شيكل للمدعي مع تضمينه الرسوم 
والمصاريف ومبلغ دينارا بدل اتعاب محاماة.

رئيس القلم

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

مجلس التنظيم األعلى
الرقم: 5935
التاريخ 2020/12/31

إعالن

صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مرافق 

عامة الى تجاري طولي وسكن ج على القطعة رقم 15 من الحوض رقم 

11 ـ تياسير ـ محافظة طوباس
قرر مجلس التنظيم األعلى في جلسته رقم 2020/9 بتاريخ 2020/12/24م بموجب القرار رقم 
324 الموافقة على وضع المش���روع موضع التنفيذ، والمتعلق بالقطعة رقم 15 من الحوض 
رقم 11 من اراضي بلدة تياس���ير، وذلك حسب المخططات المودعة في مقر الحكم المحلي/ 

محافظة طوباس، ومقر مجلس قروي تياسير.
ويعتب���ر مخطط التنظي���م نافذًا بعد مضي 15 يومًا من تاريخ نش���ر اإلع���الن في الجريدة 
الرس���مية، وجريدتين محليتين، وذلك اس���تنادًا للمادتين 21، 26 من قانون تنظيم المدن 

والقرى واألبنية رقم 79 لسنة 1966.
م. مجدي الصالح
وزير الحكم المحلي
رئيس مجلس التنظيم األعلى

 دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي 

دائرة األراضي في سلطة األراضي قلقيلية
رقم الملف: 31920/ج/2021
التاريخ: 2021/10/4

إعالن صادر عن دائرة األراضي قلقيلية
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي قلقيلية الس���يد/ة فرح ياسر شكري خلف وذلك 

بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 2021/3578 تاريخ 2021/6/1
الصادرة من كاتب عدل قلقيلية

وذلك بمعاملة بيع على أراضي فالمية حوض رقم 3 قطعة رقم 43
فم���ن له اعتراض عل���ى ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم الس���ير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.
اسم الوكيل   اسم الموكل )المالك(  

فرح ياسر شكري خلف عمر عادل كامل صالح  
دائرة األراضي قلقيلية

 دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة صلح نابلس
الرقم: 2020/1381 حقوق
تاريخ التحرير: 2021/9/28

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر

صادرة عن محكمة صلح نابلس في الدعوى رقم 2020/1381 حقوق
إل���ى المدع���ى عليه: 23. عواطف حميدي ش���يخة من نابلس 28. ريناتي ش���اهر مصطفى 

مصطفى من نابلس.
يقتض���ى حضورك إلى محكمة صلح نابلس يوم االحد 2021/10/31 الس���اعة 9:00 للنظر في 
دعوى حقوق رقم 2020/1381 والتي أقامها عليك المدعي فيصل توفيق ابراهيم ابو عيشة 
� نابلس بواس���طة وكيله المحامي تامر راتب توفيق ابو عيش���ة، نابلس، األكاديمية بدعوى 
وموضوعها منع معارضة واثبات ملكية، بقيمة 2000 دينار اردني،  وجاء في أس���باب الئحة 

الدعوى ما يلي: 
ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى.

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك بالنش���ر 
بإح���دى الصحف المحلية عمال بالمادة 62 من قانون اص���ول المحاكمات المدنية والتجارية 

رقم 2 لسنة 2001.
 وإذا لم تحضر أو ترسل وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.

رئيس قلم محكمة صلح نابلس


