
5أيــــــــــام فــلــســطــيــنــيــة األربعاء 2021/12/15

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس
رقم الملف: 42990/ج/2021
التاريخ: 2021/12/14

إعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس
يعل���ن الطالع العموم بأن���ه تقدم إلى دائرة األراضي نابلس الس���يد/ة تيس���ير عمر رجب 
حاف���ظ كايد بصفة وكيال عاما بموجب الوكالة العامة رقم 1053/2011/6166 تاريخ 2011/5/5 

والخاصة رقم 2090/2021/17755 عدل نابلس بتاريخ 2021/11/10
الصادرة من كاتب عدل نابلس
وذلك بمعاملة بيع على أراضي 

سبسطية حوض رقم 5 قطعة رقم 46
سبسطية حوض رقم 5 قطعة رقم 53

سبسطية حوض رقم 11 قطعة رقم 131
سبسطية حوض رقم 11 قطعة رقم 144
سبسطية حوض رقم 12 قطعة رقم 93
سبسطية حوض رقم 13 قطعة رقم 80

فمن 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(   
تيسير عمر رجب حافظ كايد مريم كايد عبد العزيز كايد وركاز عمر رجب حافظ الكايد 
دائرة األراضي نابلس

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: 2021/1282 حقوق 
تاريخ التحرير: 2021/12/12

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر

صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى رقم  2021/1282 حقوق
إلى المدعى عليه: سهى عبد النبي عبد الكريم ابو خير 945335453 من رام الله.

يقتضى حضورك إلى محكمة صلح رام الله يوم االحد 2022/1/2 الس���اعة 9:00 صباحًا للنظر 
في دع���وى حقوق رقم 2021/1282 والتي أقامها عليك المدعي ش���ركة االتصاالت الخلوية 
الفلس���طينية  � دورا بواسطة وكيلها المحامي رمزي حس���ني صالح عفانة، رام الله، مكتب 
المحام���ي رمزي عفانة � رام الل���ه � عمارة القلعة، بدعوى وموضوعه���ا المطالبة بمبلغ مالي، 

بقيمة 990 شيقل اسرائيلي، وجاء في أسباب الئحة الدعوى ما يلي :

الئحة وأسباب الدعوى
1. الش���ركة المدعية تعمل بمجال االتصاالت الخلوية ومسجلة حسب األصول لدى مراقب 
الش���ركات بوزارة االقتص���اد الوطني برام الله تحت الرق���م 562451310 وتعمل على تزويد 
العامة بش���رائح اتصال خلوي وخدمة االتص���ال بنظام الفاتورة وأجهزة اتصال الس���لكي 

)موبايل(.
2. المدعى عليها كانت قد اش���تركت لدى الشركة المدعية وعلى نظام الفاتورة تحت الرقم 
0592915648 وقد تراكم بذمتها مبلغ وقدره 990 تس���عمائة وتس���عون شيكل، بدل قيمة 
فواتير عن إجراء مكالمات و/أو ش���راء أجهزة ومرفق صورة عن الفاتورة و/أو كشف الحساب 

الخاص بالمدعى عليه ضمن الئحة الدعوى هذه.
3. قامت الجهة المدعية بمطالبة المدعى عليها مرارا وتكرارا بضرورة دفع المبالغ المترصدة 
بذمتها وكما هو وارد بالبند الثاني أعاله إال ان المدعى عليها لم تستجب لمطالبات المدعية 

و/او تقم بالدفع وذلك دون وجه حق أو مسوغ قانوني.
4. المدعي���ة ونتيجة لتعن���ت وتخلف المدعى عليه���ا المذكورة أعاله بع���دم دفع المبالغ 

المترصدة بذمتها موضوع هذه الدعوى يصيبها وما زال الضرر.
5. محكمتكم الموقرة هي صاحبة االختصاص والصالحية بنظر هذه الدعوى والفصل بها.
الطلب: لكل ما تقدم ولما تراه محكمتكم الموقرة من اسباب تلتمس الجهة المدعية ما يلي:

1. تبليغ المدعى عليها نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها.
2. في جلس���ة المحاكمة وغ���ب اإلثبات الحكم بإلزام المدعى علي���ه بدفع المبلغ المدعى به 
وهو مبلغ 990 تس���عمائة وتسعون ش���يكل موضوع الدعوى، والزامه بالرسوم والمصاريف 

والنفقات واتعاب المحاماة.
مع االحترام

التوقيع
وكيل المدعية

المرفقات:
1. وكالة محام.

2. حافظة مستندات.
ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى.

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغك بالنش���ر 
بإحدى الصحف المحلية عماًل بالم���ادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 

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

رئيس قلم محكمة صلح رام الله

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس
رقم الملف: 42863/ج/2021
التاريخ: 2021/12/14

إعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس
يعل���ن للعم���وم أنه تقدم إلى دائرة األراضي نابلس الس���يد/ة ايمان خلي���ل احمد عبد ربه 
بصفتي وكيل بالوكالة الدورية رقم سجل 2553 صفحة 2021/2 والصادرة بتاريخ 2021/12/7  

عن س. ف � عمان عن البائع عمر اسماعيل حسن خواجة
الصادرة من كاتب عدل سفارة فلسطين � عمان

وذلك بمعاملة بيع على أراضي نابلس حوض رقم 24074 قطعة رقم 8
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة األراضي خالل خمس���ة أيام من 

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

دائرة األراضي نابلس

دولة فلسطين

ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية

محكمة طولكرم الشرعية
الرقم: 2021/146
التاريخ: 1443/5/4هـ
الموافق: 2021/12/8م

إعالن تبليغ حكم غيابي صادر عن محكمة طولكرم الشرعية في 
الدعوى أساس 2021/146

 إل���ى المدعى عليه : وجيه خالد محمد محمد من ذنابة ومجهول محل االقامة فيها حاليا وال 
يوجد له محل اقامة في مناطق الس���لطة الفلس���طينية وآخر محل اقامة له في ذنابة قرب 

ماتور السفاريني وقرب عمارة الحتي جوال رقم 0599557750.
أعلمك انه وبتاريخ 2021/12/2م وبموجب اعالم الحكم الصادر عن هذه المحكمة في الدعوى 
اس���اس 2021/146 وموضوعه���ا تفريق للنزاع والش���قاق المقامة عليك م���ن قبل المدعية: 
ياس���مين محمد س���عيد محمد )أبو زهري( من طولكرم وس���كانها وكيلها المحامي عرفات 
رس���الن فقد حكم���ت بمقتضى قرار الحكمي���ن بالتفريق بينك وبين زوجت���ك الداخل بها 
بصحيح العقد الش���رعي المدعية )ياس���مين( المذكورة بطلقة ثانية بائنة بينونة صغرى 
للنزاع والش���قاق المستحكم، لس���بق وقوع طلقة اولى بينكما بتاريخ 2013/2/24 لدى هذه 
المحكمة تحت الرقم 256/92/52 وان عليها العدة الشرعية اعتبارا من تاريخه ادناه، وانها ال 
تحل لك اال بعقد ومهر جديدين ما لم تكن مسبوقة منك بطلقة مكملة للثالث كما حكمت 
عليك للمدعية )ياسمين( المذكورة بمبلغ وقدره اثنا عشر الف دينار اردني ما تبقى لها مما 
تس���تحقه عليك من كامل مهرها المسجل لها في وثيقة عقد زواجها منك والبالغ خمسة 
عشر الف دينار اردني، وذلك بعد ان قرر الحكمان نسبة االساءة منك 80%، ونسبة االساءة 
من الزوجة المدعية )ياسمين( المذكورة 20% وقررت االشارة الى عقد زواجكما بهذا التفريق 
حسب االصول، وضمنتك الرسوم والمصاريف القانونية حسب نسب اإلساءة، حكمًا غيابيا 
قاباًل لالعت�راض واالس���تئناف وتابعًا له موقوف النفاذ على تصديقه استئنافًا، أفه�م علنًا 

حسب األصول، تحريرًا في 1443/3/27ه� وفق 2021/12/2م.
رئيس محكمة طولكرم الشرعية

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي 

دائرة األراضي في سلطة األراضي قلقيلية
رقم الملف: 42978/ج/2021
التاريخ: 2021/12/14

إعالن صادر عن دائرة األراضي قلقيلية
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي قلقيلية الس���يد/ة خالد محمد عبد الله س���لمان 
وكيال عن »محم���د أمين« عبد الرحيم محمد داود بموجب الوكال���ة الدورية رقم 2020/2297 

عدل قلقيلية بتاريخ 2020/9/16 
الصادرة من كاتب عدل قلقيلية 

وذلك بمعاملة بيع على أراضي قلقيلية حوض رقم 7566 قطعة رقم 19
فم���ن له اعت���راض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل   اسم الموكل )المالك(  

خالد محمد عبد الله سلمان  »محمد أمين« عبد الرحيم محمد داود    
دائرة األراضي قلقيلية

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي 

دائرة األراضي في سلطة األراضي قلقيلية
رقم الملف: 25523/ج/2021
التاريخ: 2021/8/23

إعالن صادر عن دائرة األراضي قلقيلية
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي قلقيلية الس���يد/ة خالد محمد عبد الله س���لمان 
وكيال عن فاطمة عثمان س���ليمان صالح وفاطمة مفي���د خالد صالح بموجب الوكالة الدورية 

رقم 2021/2543 عدل قلقيلية بتاريخ 2021/8/12 
الصادرة من كاتب عدل قلقيلية   

وذلك بمعاملة بيع على أراضي قلقيلية حوض رقم 7565 قطعة رقم 5
فم���ن له اعت���راض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
الوكيل   اسم الموكل )المالك(   

فاطمة عثمان سليمان صالح وفاطمة مفيد خالد صالح   خالد محمد عبد الله سلمان
دائرة األراضي قلقيلية

تنويه
طولك���رم : ورد في صحيفة األيام الصادرة بتاري���خ 2021/12/14اعالن صادر عن دائرة تنفيد 

طولكرم معاملة رقم 2020/63ولم يذكر االعالن المبلغ وهو 4000 شيكل

لذا اقتضى التنويه

دولة فلسطين

هيئة تسوية األراضي والمياه

محكمة تسوية طولكرم
التاريخ 2021/12/13

مذكرة دعوى معترض عليه بالنشر

صادر عن محكمة تسوية طولكرم في االعتراض رقم 2020/76 
إلى المعترض عليه: ختام وهيام ومريم بنات عبد الرحمن س���ليمان ش���ايب، عبد الرحيم 
محم���ود محمد ابو هدبة، تميم وتميمة وهدى وخت���ام أبناء محمود محمد ابو هدبة، طاهر 
عودة سالم ش���ايب، ورثة ثريا محمد عبد الخالق شايب، ورثة فتحية عبد الرحمن سليمان 
شايب، ورثة سليم احمد سليم شايب، ورثة شاكر احمد سليم شايب، ورثة محمد محمود 
محم���د ابو هدبة، ورثة احمد محمود محمد ابو هدبة، ورث���ة عبد الحفيظ محمود محمد ابو 

هدبة، ورثة فضة محمود محمد ابو هدبة، ورثة فتحية محمود محمد ابو هدبة.
يتوج���ب عليكم الحضور إلى محكمة تس���وية طولكرم وذلك عمال باح���كام المادة 20 من 
قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 في يوم 2022/1/17 أو إرسال 
محام عنكم وكذلك يتوجب عليكم تقديم الئحة جوابية خالل مدة خمس���ة عشر يوما من 
تاريخ تبليغكم هذا اإلعالن بواسطة النشر في إحدى الصحف المحلية. ويمكنكم استالم 
نس���خة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم المحكم���ة وبعكس ذلك تجري محاكمتكم 

حضوريًا.
رئيس قلم محكمة تسوية طولكرم
فراس دوابشة

دولة فلسطين

السلطة القضائية

علم وخبر وتبليغ بالنشر

صادر عن محكمة صلح دورا 
تاريخ التحرير 2021/11/23

هيئة القاضي: رأفت طميزة

في الدعوى رقم 2020/176 حقوق  
طالب التبليغ: محمود موسى حسين عمران

المطلوب تبليغه: 6. رش���يد حس���ن اس���ماعيل ابو عرقوب � دورا 7. ابراهيم حسن اسماعيل 
ابو عرقوب � دورا

األوراق المبلغة: الئحة دعوى ومرفقاتها وموعد الجلسة القادمة 
الجلسة: يوم األحد الموافق 2021/12/26 الساعة 9:00

وعم���اًل بأحكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 
يتوج���ب عليك الحضور إلى المحكمة أعاله في الموعد المحدد أو إرس���ال محام عنك وكذلك 
يتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل مدة خمس���ة عش���ر يوما م���ن تاريخ تبليغك هذا 
االعالن بواس���طة النش���ر في احدى الصحف المحلية، ويمكنك اس���تالم نس���خة عن الئحة 

الدعوى ومرفقاتها من قلم المحكمة وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريًا.

رئيس القلم
حقوق رقم 2020/176 لدى محكمة صلح دورا الموقرة 

المدعي: محمود موسى حس���ين عمران من دورا � خلة وحشة وحامل هوية رقم 960053411، 
وكيله المحامي: امجد عمرو من الخليل � عين سارة، برج العز ط2.

المدعى عليهم: 1. يوسف حسين خليل عمران الصوص من دورا � الشرفة وحامل هوية رقم 
994500312   2. اسماعيل موسى حسين )عمران( الصوص من دورا � الشرفة حامل هوية رقم 
948510230  3. عيس���ى موسى حس���ين )عمران( الصوص من دورا � خلة وحشة حامل هوية 
رقم 984510248 4. جهاد موسى حسين )عمران( الصوص من دورا � خلة وحشة حامل هوية 
رقم 984510271  5. سمير موسى حسين )عمران( الصوص من دورا � خلة وحشة حامل هوية 
رقم 851096917  6. رشيد حسن اسماعيل ابو عرقوب من دورا � خلة وحشة 7. ابراهيم حسن 

اسماعيل ابو عرقوب من دورا � خلة وحشة.
موضوع الدعوى: ازالة شيوع بأموال غير منقولة.

قيمة الدعوى: الحد األدنى لمحكمة الصلح.

الئحة وأسباب الدعوى
1. أعرض لس���عادتكم ان المدعي والمدعى عليهم يملكون عقار على الش���يوع وهو مسجل 
باس���مائهم وهو عبارة عن القطعة رقم 24 ضمن الحوض رقم 168 تقع بموقع خلة وحش���ة 
من اراضي دورا ومقام عليها بناء تبلغ مس���احته 5500م2 خمس���ة االف وخمسمائة متر مربع 
وحدودها الحالية من الشمال شارع خاص ومن الجنوب شارع عام ومن الشرق سمير الصوص 

ومن الغرب عبد العزيز ابو عرقوب.
2. ان العقار المذكور في البند االول اعاله مس���جل لدى دائرة تس���جيل االراضي الطابو وفق 

االصول والقانون.
3. يملك المدعي )مليون وخمس���مائة وستون الف وس���بعمائة وخمسة وعشرون حصة من 

اصل عشرة ماليين وسبعمائة وتسعة واربعون الف واربعمائة واربعون حصة(.
4. ان المدع���ي ال يس���تطيع التصرف بحصصه في العقار كونه���ا غير مفرزة وذلك يلحق به 
ضررا جس���يما ويمنعه من التصرف بامواله حيث ان المدع���ى عليه الثاني قام بتأجير البناء 
المقام على االرض المذكورة ويتم اس���تخدامه كمزرعة دجاج بقصد االضرار بالمدعي ومنعه 

من االنتفاع بحصصه في العقار.
5. المدعي طالب المدعى عليهم اكثر من مرة بضرورة اجراء االفراز والتقسيم بينهم اال انهم 

رفضوا ذلك دون وجه حق او مبرر قانوني سليم.
6. ان العقار موضوع الدعوى قابل لالفراز والتقس���يم بش���كل يحقق مصلحة كل مالك فيه 

وسيتم توضيح ذلك اثناء المحاكمة.
7. يرغب المدعي بإزالة الشيوع وتقسيم العقار وافراز حصته وفق االصول والقانون.

8. االختصاص: لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر والفصل في هذه الدعوى بالنظر لموضوع 
الدعوى ومكان وجود العقار.

9. البينات: تحصر وتقدم اثناء المحاكمة.
الطلب: يلتمس المدعي من محكمتكم الموقرة تعين يوم للمحاكمة وتبليغ المدعى عليهم 
نس���خة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها وغب الثبوت الحكم بتقس���يم العقار موضوع الدعوى 
وتسليم المدعي لحصصه وحقوقه في العقار وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف 

واتعاب المحاماة.
واقبلوا االحترام

تحريرا 2020/2/8
وكيل المدعي

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة صلح حلحول
الرقم: 2020/161
التاريخ 2021/12/13

تبليغ صيغة يمين وموعد جلسة في القضية الحقوقية 2020/161
إلى المدعى عليه: علي هش���ام عبد الرازق عدوان من صوريف، حي القرنة س���ابقا، ومجهول 

محل االقامة حاليا.
يقتضي حضورك إل���ى محكمة صلح حلحول الموقرة يوم االثني���ن الموافق  2022/1/24 في 
القضي���ة الحقوقية المذكورة أعاله، والتي أقامتها ضدك المدعية ش���ركة انيس���تا للتجارة 
واالس���تثمار � الخليل، عين س���ارة والتي موضوعها المطالبة بمبلغ 6474 ش���يكل، وذلك من 
اجل حلف اليمين الحاسمة و/أو ردها او تعديلها وهي بالصيغة التالية )اقسم بالله العظيم 
انني ل���م اعمل لدى الجهة المدعية بوظيفة مندوب مبيعات ولم يكن من س���ياق عملي ان 
اقوم بعرض وبيع منتجات الش���ركة للزبائن وتحصيل الثمن منهم وتسليمه لمدير الشركة 
وكذلك انني حين قمت بترك العمل لم اكن قد حصلت جميع ما قمت ببيعه لزبائن الشركة 
وانني قمت بتس���ليم جميع هذه المبالغ لمدير الش���ركة وانني حي���ن تركت العمل لم يكن 
ف���ي ذمتي المبلغ المطالب به في الدعوى والبالغ 6474 ش���يكل وال اي جزء منه والله على ما 

اقول شهيد(.
وعم���اًل بأحكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 
يتوج���ب عليك الحضور إلى محكمة صلح حلحول في الموعد المحدد وذلك من تاريخ تبلغك 
هذا اإلعالن بواس���طة النش���ر في إحدى الصح���ف المحلية وبعكس ذلك س���وف تعتبرك 

المحكمة ناكاًل عن حلف اليمين والسير في الدعوى حسب األصول.
رئيس قسم الحقوق
كفاية عقل

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: 2020/1334 حقوق 
تاريخ التحرير: 2021/12/5

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر

صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى رقم   2020/1334 حقوق
إلى المدعى عليه: 15. نعمة مصطفى محمد المفارجة من رام الله.

يقتضي حضورك الى محكمة صلح رام الله يوم االحد 2022/1/2، الساعة 9:00 للنظر في دعوى 
حقوق رقم 2020/1334 والتي اقامها عليك المدعي خميس محمود مصطفى عاصي � رام الله 
بواسطة وكيلها المحامي رأفت امين محمد دار حمدان، رام الله، البيرة، شارع المعارف بالقرب 
من مجمع بلدي فوق الجريري لتأجير السيارات بدعوى وموضوعها تقسيم األموال المشتركة 

المنقولة وغير المنقولة � إزالة الشيوع، وجاء في أسباب الئحة الدعوى ما يلي:
ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى.

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

رقم 2 لسنة 2001.
وإذا لم تحضر أو ترسل وكياًل عنك سوف يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون.

رئيس قلم محكمة صلح رام الله

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل االراضي

دائرة االراضي في سلطة االراضي نابلس
رقم الملف: 42942/ج/2021
التاريخ: 2021/12/14

إعالن صادر عن دائرة االراضي نابلس 
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة االراضي نابلس الس���يد/ة برهان فايق محمد مش���اقي 

بصفة وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 2088/2021/17232 تاريخ 2021/11/2
الصادرة من كاتب عدل  نابلس 

وذلك بمعاملة بيع على اراضي ياصيد حوض رقم 12 قطعة رقم 10
فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة االراضي خالل فترة خمس���ة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

برهان فايق محمد مشاقي صدقي راشد صادق مشاقي  
دائرة االراضي نابلس

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة االراضي في سلطة االراضي نابلس
رقم الملف:   42960/ج/2021
التاريخ: 2021/12/14

إعالن صادر عن دائرة االراضي نابلس
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي نابلس السيد/ة سالي عصام محسن رزة بصفة 
وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 2013/2021/2606 تاريخ 2021/2/22 المعطوفة على 

الوكالة الخاصة رقم 2021/115 عدل طولكرم بتاريخ 2021/1/5
الصادرة من كاتب عدل محكمة بداية نابلس

وذلك بمعاملة بيع على اراضي طلوزة حوض رقم 33 قطعة رقم 8
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة االراضي خالل مدة خمسة أيام 
من تاريخ نشر  اإلعالن، وبخالف ذلك سيتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(   
سالي عصام محسن رزة ياسر شكري عبد الفتاح خلف وسعد فهد خضر جودة  

دائرة االراضي نابلس

الجامعة اإلسالمية تحتفل بتخريج
 الفوجين الرابع والخامس من الطلبة الصم 

غزة - "األيام": احتفلت الجامعة اإلس���امية في 

غ���زة بتخريج الف���وج الرابع والخام���س من الطلبة 

الص���م البالغ عدده���م )40( طالب���ًا وطالبة ضمن 

تخريج "أفواج العراقة والتميز".

وأقيم حفل التخريج في قاعة المؤتمرات الكبرى 

بمركز المؤتم���رات في الجامع���ة، بحضور رئيس 

الجامع���ة الدكت���ور ناصر فرح���ات، وعميد خدمة 

المجتمع والتعليم المس���تمر الدكتور عاء الدين 

الجماصي، وأعضاء من مجلَس���ي األمناء والجامعة، 

والعاملين في المؤسس���ات التعليمية، والجهات 

الداعمة لذوي االحتياجات الخاصة، والهال األحمر 

القطري، وأعضاء الهيئتين اإلدارية واألكاديمية، 

والخريجين والخريجات وذويهم. 

وقال د. فرحات: "إن هذا االحتفال المتميز ُيخّرج 

دفع���ة جديدة م���ن طلبة ذوي اإلعاقة الس���معية 

أصح���اب اإلرادة الصلبة والتح���دي"، ولفت إلى أن 

الجامع���ة تفتخر بإنجازاته���ا كونها الوحيدة في 

فلسطين تقّدم خدمة التعليم العالي للطلبة ذوي 

االحتياج���ات الخاصة، وضم���ن الجامعات القليلة 

على مستوى الشرق األوسط.

وأك���د فرحات أن الجامعة اإلس���امية توفر بيئة 

تعليمي���ة مناس���بة من قاعات دراس���ية، وأجهزة 

حاس���وب ومترجمين لغة إش���ارة، وكتب موائمة 

والمواصات للطلبة الصم، ون���ّوه إلى أن الجامعة 

أّهلت فريقًا من مائة موظف تلقوا دورات لتعليم 

لغة اإلشارة؛ من أجل التفاهم معهم ومخاطبتهم 

وتوفير احتياجاتهم. 

ولفت فرحات إلى أن الجامعة ساهمت في تزويد 

المجتم���ع بالتوعية الكاملة بفئ���ة الصم كتنظيم 

األنشطة المختلفة من دورات وفعاليات وندوات. 

وتابع: "تسعى الجامعة بإمكانياتها المتواضعة 

الستيعاب الخريجين للعمل ضمن فريق الجامعة، 

وتوفير الفرص المناسبة والمائمة لهم. 

م���ن ناحيت���ه، أوض���ح الجماص���ي أن الجامعة 

اإلس���امية أتاحت للطلبة الص���م فرصة التعليم 

الجامع���ي للتخرج وحمل الدرج���ات العلمية التي 

يس���تحقونها، والتي خرجت منهم ما يقارب  400 

طالب من الصم. 

ونياب���ة عن الخريجين والخريج���ات، عبر الخريج 

أحمد ظهير عن س���عادته بالوق���وف على منصة 

التخرج، وبّي���ن أن الجامعة اإلس���امية منحتهم 

الفرص���ة المميزة في إكمال المس���يرة التعليمية 

والت���ي حرصت على فت���ح أبوابها للص���م، وأثنى 

عل���ى دور األهل في توفير كاف���ة الدعم والفرص 

للمس���اعدة في تعليمه���م، متمنيًا م���ن الجميع 

تقدي���م الدعم للحصول على ف���رص تعليمية ما 

بعد الدبلوم. 

وجرى خال الحفل تكريم المؤسسات التعليمية 

والداعم���ة لطلب���ة الصم: مؤسس���ة أطفالنا للصم 

واإلنتربال والهال األحمر القطري. 

أبو مويس: نعمل إلدماج الباحثين 
الفلسطينيين في الشبكة العربية للبحث العلمي
رام الل���ه - "األيام": أكد وزير التعلي���م العالي والبحث العلمي د. محمود أبو 
مويس، االس���تمرار في العمل عل���ى إدماج الباحثين الفلس���طينيين ضمن 

.ASREN الشبكة العربية للبحث العلمي والتعليم
وش���ّدد أبو مويس خال مش���اركته في المؤتمر الدولي الس���نوي للشبكة 
)e-AGE21(، عل���ى ض���رورة العمل على تج���اوز العقبات المتعلق���ة بالُبنية 
التحتية، وتقديم الدعم الفني، وبناء القدرات لتمكين الباحثين من الوصول 
إلى أفضل المس���تويات من التفاعل مع نظرائهم ف���ي الدول العربية ودول 

العالم.
وقال، إن جودة التعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين تتطلب تضافر 

الجهود بين مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية واإلقليمية والعالمية.
ع للتعاون مع ش���بكة )ASREN( لتكون فرصة تسهم 

ّ
وأكد أبو مويس التطل

في تطوي���ر جودة التعليم العال���ي والبحث العلمي ف���ي مختلف المجاالت 
 من فئة 

ً
ولمختل���ف المؤسس���ات البحثية والتعليمي���ة والباحثين؛ خاص���ة

الشباب.

"المياه" واالتحاد األوروبي يبحثان 
سير العمل في مشاريع قيد التنفيذ

رام الل���ه - »األيام«: بحث رئيس 
س���لطة المياه مازن غنيم ومدير 
التعاون في االتحاد األوروبي في 
فلسطين جيرهارد كروس، أمس، 
والتحضير  التخطيط  البرامج قيد 
والتنفي���ذ، الممولة م���ن االتحاد 
األوروبي، والدع���م المطلوب على 
صعيد الجوان���ب الفنية والمالية 

من قبل الجهات المانحة. 
الخط���وات  الجانب���ان   وبح���ث 
المش���اريع  لتنفي���ذ  القادم���ة 
االستراتيجية لقطاع المياه، وعلى 
في  الجارية  التط���ورات  رأس���ها 
التجهيز إلنش���اء محطة التحلية 

المركزية في قطاع غزة.
وأك���د ك���روس عل���ى أهمي���ة 
التنس���يق والتعاون فيما يتعلق 
بمراح���ل تنفيذ محط���ة التحلية 
المركزي���ة، خاص���ة اإلس���راع في 

الس���ابقة  التعه���دات  تحوي���ل 
لتوفير  مالي���ة  اتفاقي���ات  ال���ى 
الدع���م المالي ال���ازم لها، لتلبية 

احتياجات المواطنين.
واتفق الطرفان على التنس���يق 
والتعاون بش���أن خطوات ومراحل 
العمل القادمة لتسريع العمل في 
هذه المشاريع، بما يضمن توفير 

كميات مياه إضافية للمواطن.

خالل ورشة برام الله نظمها االتحاد العام للمرأة

 الدعوة إلى مواءمة التشريعات 
المحلية مع بنود اتفاقية »سيداو« 

"القدس المفتوحة" تحصد المرتبتين األولى 
والثالثة بالملتقى الطالبي اإلبداعي العربي

رام الل���ه - وفا: أكد مش���اركون في ورش���ة عمل 
نظمه���ا االتح���اد الع���ام للم���رأة الفلس���طينية، 
اتفاقية  النس���وي األهل���ي لتطبي���ق  واالئتاف 
القض���اء على كافة أش���كال التمييز ض���د المرأة 
)س���يداو(، أمس، ضرورة مواءمة بنود االتفاقية مع 

السياق االجتماعي والثقافي لدولة فلسطين.
وش���دد المتحدث���ون، خال الورش���ة في يومها 
الثان���ي بمدينة رام الل���ه، بعنوان "آف���اق العمل 
كاف���ة  بحض���ور  المس���تقبلية"  والتوجه���ات 
المؤسس���ات ذات االختصاص، أهمية نشر الوعي 
بين النس���اء والرجال عل���ى حد س���واء، بالقضايا 

الحقوقية للمرأة، وأيضا بمواد اتفاقية "سيداو".
وج���رى خال الورش���ة إج���راء مراجع���ة للخطة 
عبر القطاعي���ة لتنفيذ توصي���ات اللجنة األممية 
المختصة باالتفاقية خال الفت���رة )2022-2019(، 
حي���ث تم تقدي���م تقري���ر باإلنج���ازات التي تم 

تحقيقها من قبل كافة المؤسسات خال األعوام 
األربع���ة الماضي���ة، وبناء على ذلك س���يتم البدء 
في إعداد مس���ودة التقرير الدول���ي الثاني لدولة 

فلسطين الخاص باالتفاقية.
وافتتحت الورش���ة في يومها األول بكلمات من 
االتحاد العام للمرأة، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، 
ووزارات: ش���ؤون الم���رأة، والتنمي���ة االجتماعية، 
والخارجية وش���ؤون المغتربين، والعدل، والعمل، 

والصحة، والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.
وأكدت المؤسسات المشاركة استنادها في عملها 
مع االس���تراتيجية التي تتقاطع م���ع توصيات لجنة 
"سيداو"، من حيث القضاء على كافة أشكال التمييز 
والعنف ضد المرأة، وزيادة مشاركتها في مواقع صنع 
القرار في المؤسس���ات الحكومية وغي���ر الحكومية، 
ومأسس���ة قضايا المس���اواة والعدالة بين الجنسين، 

وتعزيز مشاركتها في القطاع االقتصادي.

رام الله - »األيام«: حصلت جامعة القدس المفتوحة 
على مرات���ب متقدمة في الملتق���ى الطابي اإلبداعي 
الثاني والعش���رين، ال���ذي ينظمه المجل���س العربي 
للتدري���ب واإلب���داع الطابي التابع التح���اد الجامعات 
العربي���ة، ف���ي أكاديمية الش���روق – بجمهورية مصر 
العربي���ة، بعن���وان »أث���ر التوجه���ات الحديث���ة في 
تكنولوجيا المعلومات على دور الجامعات في مواجهة 
التحدي���ات المعاصرة« ضمن المحاور البحثية: »البحث 
العلمي في ظل جائحة كورونا«، و«التوجهات الحديثة 
في تكنولوجيا المعلومات«، و«اإلبداع الفني واألدبي«، 

بمشاركة العديد من الجامعات العربية. 

وحصل���ت الطالبة إيمان يحيى أبو عرام، على المرتبة 
األولى عن بحثها الموس���وم ب�«اتجاهات طلبة جامعة 
القدس المفتوحة في محافظ���ة الخليل نحو التعليم 
اإللكتروني في ظل جائح���ة كورونا«، وحصلت الطالبة 
ألحان شوقي أبو عرقوب، على المرتبة الثالثة عن بحثها 
الموس���وم ب�«المش���كات التقنية التي تواجه معلمي 
المرحلة األساس���ية الدنيا في التعليم اإللكتروني في 

ظل جائحة كورونا«. 
وأكد رئيس الجامعة د. يونس عمرو، في بيان صحافي 
ص���در ع���ن الجامعة، ام���س، أن ه���ذه النتيجة وضعت 
الجامعة في مقدمة الجامعات الفائزة بهذه المسابقة. 


