
5 أيـــــام فــــلــــســـطـــيـــنـــيــــةاألربعاء 2022/1/12 

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي جنين
رقم الملف: 1096/ج/2022
التاريخ: 2022/1/11

إعالن صادر عن دائرة األراضي جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي 
جنين الس���يد انس محمد س���ليمان دمج 
بصفت���ي وكي���ال ع���ن مصطف���ى حلم���ي 
يون���س بوجرم���ي بموج���ب الدوري���ة رقم 
بتاريخ  جني���ن  ع���دل   461/2021/16546

2021/12/19
الصادرة من كاتب عدل جنين 

وذل���ك بمعاملة بي���ع على اراض���ي جنين 
حوض رقم 20068 قطعة رقم 120

فمن له أي اعتراض على ذلك عليه التقدم 
باعت���راض إلى دائرة األراض���ي خالل فترة 
خمس���ة أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك يتم الس���ير بالمعاملة حسب 

األصول ووفقًا للقانون.
اسم الموكل )المالك(

مصطفى حلمي يونس بوجرمي
اسم الوكيل

انس محمد سليمان دمج
دائرة األراضي جنين

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل االراضي

دائرة االراضي في سلطة االراضي نابلس
رقم الملف: 1274/ج/2022
التاريخ: 2022/1/11

إعالن صادر عن دائرة االراضي نابلس 
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة االراضي 
نابلس الس���يد عبد الجبار س���عيد رش���يد 
ش���هاب والوكي���ل الخ���اص غان���م احمد 
حس���ني فرعونية وذلك بصفة وكيال خاصا 
بموجب الوكالة الخاصة رقم س���جل 2349/

صفحة 2020/31 بتاريخ 2021/1/3 سفارة 
فلس���طين � عم���ان والوكال���ة الخاصة رقم 
 2020/10/5 1976/2020/10550 بتاري���خ 
عدل نابلس والمعطوف���ة على العامة رقم 
 2014/7/22 1359/2014/11540 بتاري���خ 

عدل نابلس
الصادرة عن كاتب عدل 

وذل���ك بمعاملة بيع على اراضي برقا حوض 
رقم 20 قطعة رقم 15

فمن ل���ه اعتراض على ذل���ك عليه التقدم 
باعتراض���ه إلى دائ���رة االراضي خالل فترة 
خمس���ة أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، 
وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة 

حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الموكل )المالك(

هدى حس���ن محمد أبو غزال ومثقال محمد 
جميل الحجي 

الوكيل
 عبد الجبار س���عيد رشيد شهاب والوكيل 

الخاص غانم احمد حسني فرعونية
دائرة االراضي نابلس

دولة فلسطين

السلطة القضائية

ورقة إخبار لتنفيذ حكم 

صادر عن دائرة تنفيذ نابلس
تاريخ التحرير: 2022/1/9
هيئة القاضي: هيثم غنام

في الدعوى رقم 2021/8181 تنفيذ
المحك���وم علي���ه: احم���د بس���ام محمود 
مليط���ات � نابلس، بي���ت فوريك، منطقة 

حي الضباط
الرقم: 2021/148

التاريخ: 2021/6/28
الصادرة عن محكمة صلح نابلس

المحكوم ب���ه: .. الزام المدع���ى عليه دفع 
للمدعي مع تضمينه  مبلغ2000 ش���يكل 
الرس���وم والمصاري���ف ومبل���غ 50 دينار 

اتعاب المحاماة
الدائ���ن/ المحك���وم ل���ه: حس���ين خطاب 

حسين أبو حيط 900366899� نابلس
تقرر وعماًل بأحكام الم���ادة 10 من قانون 
المذكور  اإلعالم  إش���عارك بطرح  التنفيذ 
أع���اله وفي ح���ال انقضاء الم���دة المقررة 
قانونًا في ظرف 14 يوم اعتبارا من تاريخ 
تبليغك ه���ذا اإلخبار دون مراجعة الدائرة 
أو تنفيذ مضمون القرار المحكوم به أعاله 
س���تتم مباش���رة إجراءات التنفيذ بحقك 

وفقًا لألصول.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة االراضي في سلطة االراضي نابلس
رقم الملف:  1283/ج/2022
التاريخ: 2022/1/11

إعالن صادر عن دائرة االراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل 
أراضي نابلس الس���يد عميد جبر مصطفى 
ش���تية وذلك بصفة وكي���ال خاصا بموجب 
الخاصة رق���م 2087/2021/17185 بتاريخ 

2021/11/2 عدل نابلس
الصادرة من كاتب عدل 

وذل���ك بمعاملة بي���ع على اراض���ي طلوزة 
حوض رقم 46 قطعة رقم 6

فمن ل���ه اعتراض على ذل���ك عليه التقدم 
باعتراض إل���ى دائرة االراض���ي خالل مدة 
خمس���ة أيام م���ن تاري���خ نش���ر  اإلعالن، 
وبخ���الف ذلك س���يتم الس���ير بالمعاملة 

حسب االصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل )المالك(

حسني عبد السالم حسن مبارك
اسم الوكيل

عميد جبر مصطفى شتية
دائرة االراضي نابلس

دولة فلسطين

السلطة القضائية

علم وخبر وتبليغ بالنشر

صادر عن محكمة بداية جنين 
هيئة القاضي: دليلة شوملي
في الدعوى رقم 2021/137 حقوق 

الطلب المرتبط في الدعوى � طلبات 
حقوقية 2021/48

طالب التبليغ: هش���ام عبد المنعم محمد 
حواتمة

المطل���وب تبليغه���م: المدع���ى عليهم: 
2. ماه���ر محمود مرع���ي صوافطة 5. عبد 
المنعم محمد قاسم حواتمة 6. عالء محمد 
قاس���م حواتم���ة 7. محمد محمد قاس���م 
حواتمة 8. عدي محمد قاس���م حواتمة 9. 
س���يف محمد قاس���م حواتمة 10. ايمان 
محمد قاس���م حواتمة 11. س���وزان محمد 
قاس���م حواتم���ة 12. ع���ال محمد قاس���م 
حواتم���ة 13. آالء محم���د قاس���م حواتمة 
14. هالة توفيق موس���ى حس���ن كعكور 
15. ليلى توفيق موس���ى حس���ن كعكور 
16. موس���ى توفيق موس���ى كعكور 17. 
حس���ام فتحي توفيق موسى كعكور 18. 
من���ى فتحي توفيق كعكور 19. رس���مية 
توفيق موسى حس���ن كعكور 20. رويدة 
حس���ين صالح صالح محمد ابو سمن 21. 
نادية حسين صالح صالح محمد ابو سمن 
22. نوال جميل عل���ي النوباني 23. عبلة 
يوسف عبد الرحمن عرسان 24. مصطفى 
كام���ل توفيق كعك���ور 25. توفيق كامل 
توفي���ق كعكور 26. ط���ارق كامل توفيق 
كعكور 983087008 27 . س���عيد كامل 
توفيق كعكور 945373587 28. اس���امة 
كامل توفي���ق كعك���ور 29. محمد كامل 
توفي���ق كعكور 30. ه���الل كامل توفيق 
كعك���ور 900734609 31. حس���ن كامل 
توفيق كعكور 945373579  32. س���ناء 
كام���ل توفي���ق كعك���ور 33. نجية كامل 

توفيق كعكور.
موضوع الدعوى: إبطال والغاء عقد انتقال 
رق���م 2021/168 في قطع���ة االرض رقم 
9 م���ن حوض 43 من اراض���ي عرابة وعقد 
االنتقال رقم 2019/1542 وعقد االنتفال 
االرض  ف���ي قطع���ة   2019/1541 رق���م 
رقم 3 من ح���وض 43 م���ن اراضي عرابة 
وابط���ال عقد االنتقال رق���م 2020/3098 
ف���ي قطع���ة االرض رق���م 2 م���ن حوض 
رق���م 46 م���ن اراضي عراب���ة وابطال عقد 
االنتقال 2021/168 وابطال عقد االنتقال 
2020/167 في قطع���ة االرض رقم 5 من 
حوض 44 من اراض���ي عرابة وابطال عقد 
االنتق���ال رق���م 2020/3098 وابطال عقد 
االنتق���ال 2021/168 ف���ي قطعة االرض 
رقم 3 من ح���وض 46 م���ن اراضي عرابة 
وتنفي���ذ مضمون الوكالة الدورية س���جل 
دول���ة  س���فارة   2006/73 597 صفح���ة 

فلسطين في عمان بتاريخ 2006/5/28.
الجلس���ة يوم االربعاء الموافق 2022/2/9 

الساعة 9:00
رئيس القلم

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي 
جنين

رقم الملف: 1102/ج/2022
التاريخ: 2022/1/11

إعالن صادر عن دائرة األراضي جنين
يعل���ن للعم���وم أن���ه تق���دم إل���ى دائرة 
األراض���ي جني���ن الس���يد ان���س محم���د 
س���ليمان دمج بصفتي وكيال عن غس���ان، 
عري���ب ابن���اء حلم���ي يون���س بوجرم���ي 
بموجب الدوري���ة رقم 461/2022/60 عدل 
والدورية رقم   2022/1/2 بتاري���خ  جني���ن 
بتاريخ  ع���دل جني���ن   461/2021/17095

2021/12/3
الصادرة من كاتب عدل جنين 

وذل���ك بمعاملة بي���ع على اراض���ي جنين 
حوض رقم 20071 قطعة رقم 104

فمن له أي اعتراض على ذلك عليه التقدم 
باعت���راض إلى دائرة األراض���ي خالل فترة 
خمس���ة أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب 

األصول ووفقًا للقانون.

الم���وكل  اس���م 
)المالك(

اسم الوكيل

عري���ب  غس���ان، 
حلم���ي  ابن���اء 

يونس بوجرمي 

محم���د  ان���س 
سليمان دمج

دائرة األراضي جنين

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي 
عرابة

رقم الملف: 1126/ج/2022
التاريخ:  2022/1/11

إعالن صادر عن دائرة األراضي عرابة
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي 
عرابة الس���يد/ة مرام حاب���س نافع معالي 
بصفت���ي وكيل���ة عن ف���رح محم���د احمد 
االحمد + محمد فتحي احمد بري + سعيد 
فتح���ي احمد بري بموجب الدورية س���جل 
2021/34 س���فارة دول���ة  2512 صفح���ة 
فلس���طين � عمان 2021/10/7 المعطوفة 
على العامة س���جل 2383 صفحة 2021/7 
س���فارة دولة فلسطين � عمان 2021/2/24 
والخاص���ة 459/2021/12022 عدل جنين 
2021/9/20 اعل���ن عن بي���ع كامل حصص 

موكليني من القطعة اعاله
الص���ادرة من كات���ب عدل  س���فارة دولة 

فلسطين � عمان
وذلك بمعاملة بيع على اراضي يعبد حوض 

رقم 18 قطعة رقم 79
فمن له أي اعتراض على ذلك عليه التقدم 
باعت���راض إلى دائرة األراض���ي خالل فترة 
خمس���ة أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب 

األصول ووفقًا للقانون.

الم���وكل  اس���م 
)المالك(

اسم الوكيل

ف���رح محم���د احمد 
محم���د   + االحم���د 
 + بري  احمد  فتحي 
احمد  فتحي  سعيد 

بري

حابس  م���رام 
نافع معالي

دائرة األراضي عرابة

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي 
جنين

رقم الملف: 1238/ج/2022
التاريخ: 2022/1/11

إعالن صادر عن دائرة األراضي جنين
يعلن الط���الع العموم بأنه تقدم إلى دائرة 
األراضي جنين السيد سيف محمد سعيد 
الحاج بصفت���ي وكيال عن: وهب���ة، محمد، 
احمد، من���ال، ليلى، هبة، ه���دى، مي ابناء 
عيس���ى خليل عدوي، س���هيلة عطا احمد 
ابو فنون، س���ناء يعقوب العبد فليفل، يزن 
ابراهيم سعيد ش���وباش بموجب الخاصة 
رق���م 2021/6190 بتاري���خ 2021/10/26 
ع���دل بيت لح���م المعطوفة عل���ى العامة 
س���فارة المكس���يك بتاريخ 2021/10/14 
والخاص���ة رق���م 2021/4937 ع���دل بيت 
لحم بتاري���خ 2021/10/26 المعطوفة على 
العام���ة س���جل 2443 صفح���ة 2021/52 
 � عم���ان  س���فارة   2021/6/23 بتاري���خ 
فلسطين، والخاصة س���جل 2119 صفحة 
2019/28 س���فارة فلسطين  � عمان المباع 

كامل الحصص
الصادرة من كاتب عدل بيت لحم  

وذل���ك بمعامل���ة بيع على أراض���ي المغير 
حوض رقم 3 قطعة رقم 18

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه 
إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة أيام 
من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.

الم���وكل  اس���م 
)المالك(

اسم الوكيل 

محم���د،  وهب���ة، 
احمد، من���ال، ليلى، 
مي  ه���دى،  هب���ة، 
ابناء عيس���ى خليل 
س���هيلة  ع���دوي، 
عطا احمد ابو فنون، 
يعق���وب  س���ناء 
العب���د فليفل، يزن 
س���عيد  ابراهي���م 

شوباش          

محمد  س���يف 
سعيد الحاج

دائرة األراضي جنين

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي 
جنين

رقم الملف: 1250/ج/2022
التاريخ: 2022/1/11

إعالن صادر عن دائرة األراضي جنين
يعلن الط���الع العموم بأنه تقدم إلى دائرة 
األراضي جنين السيد سيف محمد سعيد 
الحاج بصفتي وكيال عن وليد فارس محمد 
العب���د الله بموجب الخاصة س���جل 2432 
صفحة 2021/43 بتاريخ 2021/6/6 سفارة 
فلسطين � عمان اصرح عن بيع 781م2 من 
حصص موكلي في القطعة المذكورة أعاله
الصادرة من كاتب عدل  فلسطين - عمان

وذل���ك بمعاملة بيع عل���ى أراضي بيت قاد 
حوض رقم 20035 قطعة رقم 12

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه 
إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة أيام 
من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.

الم���وكل  اس���م 
)المالك(

اسم الوكيل

وليد فارس محمد 
العبد الله

محم���د  س���يف 
سعيد الحاج

دائرة األراضي جنين

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي 
عرابة

رقم الملف: 1253/ج/2022
التاريخ: 2022/1/11

إعالن صادر عن دائرة األراضي عرابة
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي 
عرابة الس���يد فاي���ز راضي فاي���ز خطيب 
بصفتي وكيال عن حسن سعيد عبد الغني 
لحلوح بموجب الدورية 436/2017/11667 

عدل جنين 2017/11/19
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على اراضي عرابة حوض 
رقم 35 قطعة رقم 55

فمن له أي اعتراض على ذلك عليه التقدم 
باعت���راض إلى دائرة األراض���ي خالل فترة 
خمس���ة أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب 

األصول ووفقًا للقانون.
اسم الموكل )المالك(      اسم الوكيل

دائرة األراضي عرابة

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل االراضي

دائرة االراضي في سلطة االراضي 
قباطية

رقم الملف: 1252/ج/2022
التاريخ: 2022/1/11

إعالن صادر عن دائرة االراضي قباطية 
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة االراضي 
قباطية الس���يد ع���دي احمد خض���ر واكد 
وكي���ال عن نص���ري مصطفى قاس���م نجم 
وموفق فارس احمد النجم بموجب الدورية 
جني���ن  ع���دل   461/2021/16761 رق���م 
الدورية  وبموج���ب   2021/12/22 بتاري���خ 
بتاريخ  ع���دل جني���ن   461/2021/16864

2021/12/26
الصادرة عن كاتب عدل  جنين

وذلك بمعاملة بيع على اراضي س���يريس 
حوض رقم 10 قطعة رقم 16

فمن ل���ه اعتراض على ذل���ك عليه التقدم 
باعتراض���ه إلى دائ���رة االراضي خالل فترة 
خمس���ة أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، 
وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة 

حسب األصول ووفقًا للقانون.

الم���وكل  اس���م 
)المالك(

اسم الوكيل

مصطفى  نصري 
نج���م  قاس���م 
ف���ارس  وموف���ق 
احمد النجم       

خضر  احمد  عدي 
واكد

دائرة االراضي قباطية

دولة فلسطين

السلطة القضائية

إخطار تنفيذي بالنشر

صادر عن دائرة تنفيذ جنين
تاريخ التحرير: 2022/1/10
رقم القضية:  2021/8176 سجل تنفيذ
إلى المدي���ن/ المحكوم علي���ه: فادي نور 
الدين محمد موسى 941591489 � جنين 

� سيلة الظهر
أخبرك ب���أن الدائن/ المحكوم له: س���مير 
عايش عطا الل���ه العماوي 988723920 � 

قلقيلية
قد أبرز لهذه الدائرة شيكات

ومس���تحقة  بصمتك  توقيع���ك/  تحمل 
األداء بمبلغ 12000 شيقل اسرائيلي

 المرفق عنها صورة لالطالع 
لذلك فإنه يتوج���ب حضورك ومراجعتك 
بال���ذات أو إرس���ال وكي���ل عن���ك لدائرة 
التنفيذ خالل اس���بوعين م���ن تاريخ هذا 
اإلعالم وفق���ًا ألحكام المادة 10 من قانون 
التنفي���ذ الفلس���طيني حس���ب األصول، 
وإذا لم تبادر بذلك فس���وف تقوم دائرة 
التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون 

لذا اقتضى إخطارك بذلك.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين

السلطة القضائية

علم وخبر وتبليغ

بالنشر صادر عن محكمة صلح 
جنين 

تاريخ التحرير: 2022/1/10
هيئة القاضي: أماني حمدان
في الدعوى رقم 2017/1769 حقوق 
طالب التبليغ: محمد فيصل نايف عفوري
المطل���وب تبليغ���ه: ورثة ناج���ي محمد 

يوسف الخليلية � جنين � جبع 
  2022/2/9 الموافق  االربعاء  الجلسة: يوم 

الساعة 9:00
وعماًل بأحكام المادة 20 من قانون أصول 
 2 المدني���ة والتجارية رقم  المحاكم���ات 
لس���نة 2001 يتوج���ب علي���ك الحضور 
إل���ى المحكمة أعاله ف���ي الموعد المحدد 
أو إرس���ال مح���ام عنك وكذل���ك يتوجب 
عليك تقدي���م الئحة جوابي���ة خالل مدة 
خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذا 
االعالن بواسطة النشر في احدى الصحف 
المحلي���ة، ويمكنك اس���تالم نس���خة عن 
قلم  م���ن  ومرفقاته���ا  الدع���وى  الئح���ة 
المحكمة وبعكس ذلك تجري محاكمتك 

حضوريًا.
رئيس القلم

فقد بطاقة هوية
أعل���ن أنا مهيب الفي محم���د صنوبر عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية التي 
تحمل الرق���م 404684391، الرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز شرطة، 

وله جزيل الشكر.

فقد بطاقة هوية
جب���ع � جنين: أعلن أنا جمال انور اس���عد 
غنام عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية 
التي تحمل الرق���م 941896169، الرجاء 
مم���ن يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز 

شرطة، وله جزيل الشكر.

تنويه
ذكر ع���ن طريق الخطأ والس���هو باإلعالن 
الص���ادر ع���ن جري���دة األي���ام بتاري���خ 
2022/1/11 بالمعاملة رقم 2021/42586 
انه لم يذكر اس���م البائعة كفاية صادق 

حسن قصراوي.

النجدي يتسلم مهامه قائمًا بأعمال 
رئيس جامعة القدس المفتوحة

رام الل���ه - "األي���ام": كرم���ت، 
أمس، جامعة القدس المفتوحة 
بأطره���ا األكاديمي���ة واإلدارية 
والحركية  والطالبية  والنقابي���ة 
الجامعة د. يونس عمرو  رئيس 
النته���اء مهامه، ف���ي احتفال 
العام���ة  اإلدارة  بمبن���ى  أقي���م 
بحي البالوع ف���ي مدينة البيرة، 
وعب���ر نظام الرب���ط التلفزيوني 
"الفيديو كونفرن���س" مع فروع 
الجامعة بقطاع غزة، جرى خالله 
مراسم تسلم وتس���ليم رئاسة 

الجامعة.
وحضر الحف���ل رئيس مجلس 
األمن���اء عدنان س���مارة، ونائب 
ري���اض  د.  المجل���س  رئي���س 
الخض���ري، ورئي���س الجامع���ة 
المكل���ف د. س���مير النج���دي، 
ونقيب العاملين عوض مسحل، 
الحرك���ي  المكت���ب  ورئي���س 
المركزي في الجامعة د. إس���الم 
عم���رو، وفادي حم���اد ممثاًل عن 

مجلس الطلبة القطري، وحش���د 
من العاملين والطلبة.  

وش���كر د. س���مارة، د. عم���رو، 
لقيادت���ه الحكيم���ة للجامع���ة 
لس���نوات طويلة، ت���اركًا خلفه 
بصم���ة لن تمحى، إذ ش���هدت 
فترته نم���وًا وتقدمًا وتطورًا في 
األكاديمية  الجامع���ة  مس���يرة 
والتكنولوجية والمجتمعية، إلى 
أن احتل���ت مكانة متقدمة على 
والدولي،  المحل���ي  الصعيدين 
وبات���ت في مص���اف الجامعات 
العالمية، مؤك���دًا أن تعيين د. 
النج���دي قائمًا بأعم���ال رئيس 
الجامعة يأتي في سياق أنظمة 

الجامعة واستمرارًا لرسالتها.  
م���ن جانبه، وج���ه د. الخضري 
على  عم���رو  للدكت���ور  الش���كر 
وعلى  للجامعة،  الجليلة  خدمته 
مواقف���ه المش���رفة التي كانت 
بناءة وممي���زة، حيث عمل جنبًا 
إل���ى جنب م���ع مجل���س األمناء 

جانب من حفل التكريم.

"التعليم العالي" تدين اعتداء 
قوات االحتالل على جامعة بيرزيت

رام الله - "األي���ام": أدانت وزارة التعليم العال���ي والبحث العلمي، 
اعت���داء قوات خاصة من جيش االحتالل على جامعة بيرزيت وإصابة 
واعتق���ال عدد من الطلبة، ُمحملة االحتالل المس���ؤولية عن س���المة 

الطلبة المعتقلين والمصابين.
وأكدت الوزارة في بيان صحافي، امس، أن تواصل هذه االعتداءات 
بحق مؤسسات التعليم العالي يعتبر جريمة وضربًا بعرض الحائط 
جّرم انته���اك حرمة 

ُ
لكاف���ة األع���راف والمواثي���ق الدولية الت���ي ت

المؤسسات التعليمية.
وش���ّددت عل���ى أن االحتالل بممارس���اته وانتهاكاته لن يكس���ر 
إرادة هذه المؤسس���ات التعليمية وطلبته���ا والعاملين فيها؛ وإنما 
 األطر الطالبية 

ً
م، داعية

ّ
يجعلهم أكثر تمسكًا برس���الة العلم والتعل

ف���ي الجامعة وكافة مؤسس���ات التعليم العالي األخ���رى للتكاتف 
والوحدة ونبذ الخالفات، وتفويت الفرص على االحتالل الذي يسعى 

رقة بين أبناء الشعب الفلسطيني.  
ُ
بكل قوة إلحداث الف

وج���ّددت ال���وزارة دعوته���ا لالتحاد الدول���ي للجامع���ات، واتحاد 
الجامعات العربية، وكافة المؤسسات والمنظمات الدولية والحقوقية 
واإلعالمية للتحرك للجم وفضح ه���ذه االنتهاكات المتواصلة بحق 

التعليم، واتخاذ موقف حازم تجاهها.

»أوقاف جنين« تكّرم حفظة القرآن الكريم
جني���ن - محمد ب���الص: كّرمت مديري���ة أوق���اف محافظة جنين 
العش���رات من حفظة القرآن الكريم والفائزين في مسابقات التالوة 
والتجوي���د، والمش���رفين على دور القرآن الكريم، ف���ي قاعة "األمير" 

بالمدينة، أمس.
وحضر التكريم وكيل الوزارة حس���ام أبو ال���رب، ومدير األوقاف صالح 
ج���ودة، وأمين س���ر حركة "فتح" ف���ي اإلقليم عطا أبو إرميل���ة، والوكيل 
المساعد لشؤون الدعوة عاطف صالح، وممثلون عن عدد من المؤسسات 

األهلية والرسمية واألمنية، إلى جانب الطلبة المكرمين وذويهم.
وأك���د أبو الرب أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لمراكز تحفيظ القرآن 
الكريم في فلس���طين، والتي تجاوز عددها 1400 مركز يتلقى فيها 
نحو 40 أل���ف طالب وطالب���ة دورات في مجاالت الحف���ظ والتجويد، 
وتعمل جاهدة من خالل برامجها المختلفة على دعم ورعاية حفظة 
كتاب الله، وفتح المزيد م���ن مراكز ودور وأكاديميات القرآن الكريم 

في مختلف محافظات الوطن.
وأشار إلى أن وزارة األوقاف ومن خالل صندوق الزكاة ستبقى على 
الدوام الس���ند والعون ألبناء الشعب الفلس���طيني كافة من الفقراء 
والمحتاجي���ن واأليتام، وهناك تعليمات م���ن رئيس الوزراء تقضي 
بضرورة توس���يع قاعدة المس���تفيدين، وعمل كاف���ة االتصاالت مع 
مختلف الجهات الخيرة في الوطن والخارج من أجل دعم لجان الزكاة 

وتوفير احتياجاتها.
ولفت ج���ودة إلى وج���ود 96 مرك���زًا لتحفيظ الق���رآن الكريم في 
المحافظ���ة، يلتحق بها أكث���ر من 1700 طالب وطالب���ة، والعمل جار 

الفتتاح 24 مركزًا جديدًا لتخدم كافة قرى وبلدات المحافظة.

»الرواد للثقافة« تختتم فعاليات 
مخيماتها الشتوية

بيت لح���م – "األيام": اختتم���ت جمعية ال���رواد للثقافة والفنون 
فعاليات مخيماتها الش���توية لألطفال والشباب "من حقي"، والتي 

استمرت أسبوعًا، في مخيمي عايدة والدهيشة.
واس���تهدفت الجمعية في المخيم األول نحو 50 طفاًل وطفلة من 
مخيم عايدة، وفي المخيم الثاني بالش���راكة مع مركز ليلك 50 شابًا 

وشابة من مخيم الدهيشة.
وش���ملت الفعاليات أنشطة مختلفة تهم قطاع الطفولة والشباب، 
أهمه���ا التوعية في الصحة البيئية وحق���وق الطفل، وعروض أفالم 
وثائقي���ة، وورش وأنش���طة تثقيفية وحقوقية، من خالل وس���ائل 
ترفيهية وفنية، مثل المسرح والموسيقى والرسم واألشغال اليدوية 
واللعب والتعليم الالمنهجي، إضافة لعدد من األنش���طة وورش���ات 

الضغط والمناصرة والمسارات والجوالت الثقافية والحقوقية.
واختت���م مخيم "من حقي" فعالياته بجولة ف���ي قريتي بتير وواد 
طلع خاللها المش���اركون على واقع القرى المحاطة بسلسلة 

ُ
فوكين، أ

من المستوطنات وظروف المزارعين في القرية وحقوقهم المسلوبة 
في أراضيهم.

ف���ي خطى واضح���ة نحو تقدم 
الجامعة ورفعتها.

من جانب���ه، دع���ا د. عمرو إلى 
االلتف���اف حول رئيس الجامعة 
الجدي���د والعمل م���ن أجل بقاء 
"القدس المفتوحة" منارة للعلم 
على مستوى فلسطين والعالم. 
إلى ذل���ك، وعد د. النجدي في 
كلمته بأن يكمل مس���يرة البناء 
والتط���ور، متعه���دًا بأنه ملتزم 
بالش���راكة مع العاملين والطلبة 
بالعم���ل على تطبي���ق األنظمة 

والتعليمات بجميع جزئياتها. 
على  مس���حل،  أك���د  ب���دوره، 
المختلفة  الجامعة  أطر  التفاف 
حول مرس���وم الرئيس بتكليف 
د. النج���دي رئيس���ًا للجامع���ة، 
كونه شخصية مقدسية تتمتع 
بمكانة أكاديمية رفيعة واكبت 
مسيرة الجامعة منذ البدايات.  

إلى ذلك، نوه د. إس���الم عمرو، 
الحرك���ي  المكت���ب  باحت���رام 
لألنظمة اإلدارية داخل الجامعة، 
ش���اكرًا رئيس الجامعة السابق 
للمؤسس���ة من  م���ا قدمه  على 
جه���د أس���هم ف���ي تطويرها 
ورفعته���ا، وص���واًل به���ا إل���ى 
درج���ات متميزة عل���ى الصعد 
كافة، متمني���ًا للرئيس الجديد 
النج���اح والس���داد ف���ي إكمال 
مس���يرة البن���اء والحف���اظ على 
"القدس المفتوحة" عنوانًا للكل 
منبرًا  باعتباره���ا  الفلس���طيني 

أكاديميًا ورافعة مجتمعية.  
التفاف  أكد حماد  من جهته، 
الطلب���ة ممثلي���ن بمجلس���هم، 
حول مرسوم تعيين د. النجدي 
رئيسًا للجامعة، كونه أحد أبناء 
الجامعة الذين واكبوا مسيرتها 

وتطويرها.

دولة فلسطين

السلطة القضائية

علم وخبر وتبليغ  بالنشر

صادر عن محكمة بداية جنين
تاريخ التحرير: 2021/12/30

 هيئة القاضي: مؤنس أبو زينة
الطلب  في الدعوى رقم 2021/1 حقوق 

المرتبط في الدعوى � طلب � طلبات 
حقوقية 2020-304

طال���ب التبليغ: عبد الفت���اح خالد محمد 
زي���د، المحامي: والء اس���امة عبد الله زيد 

الكيالني
المطل���وب تبليغ���ه: 1. محم���د ابراهيم 
 � جني���ن   �944897685 قبه���ا  قاس���م 
برطع���ة 2. غس���ان نايف ف���ارس قبها 
937807154� جني���ن � برطع���ة 3. كمال 
عبد القادر حس���ين قبها 901578716 � 

جنين � برطعة
االوراق المبلغ���ة: التعوي���ض عن اضرار 

مادية ومعنوية قيمتها 165818
المواف���ق  الخمي���س  ي���وم  الجلس���ة: 

2022/2/3 الساعة 9:00
وعماًل بأحكام المادة 20 من قانون أصول 
المحاكم���ات المدني���ة والتجارية رقم 2 
لس���نة 2001 يتوجب عليك الحضور إلى 
المحكمة أع���اله في الموع���د المحدد أو 
إرسال محام عنك وكذلك يتوجب عليك 
تقديم الئحة جوابية خالل مدة خمس���ة 
عشر يوما من تاريخ تبليغك هذا االعالن 
الصحف  اح���دى  النش���ر في  بواس���طة 
المحلية، ويمكنك اس���تالم نس���خة عن 
الئح���ة الدع���وى ومرفقاته���ا م���ن قلم 
المحكمة وبعكس ذلك تجري محاكمتك 

حضوريًا.
رئيس القلم

دولة فلسطين

السلطة القضائية

إخطار تنفيذي بالنشر

صادر عن دائرة تنفيذ جنين
تاريخ التحرير: 2022/1/4
رقم القضية:  2021/7165 سجل تنفيذ
إلى المدي���ن/ المحكوم عليه: علي فوزات 
ابراهيم ابو عل���ي 938032703� جنين � 

سيلة الظهر
أخبرك بأن الدائن/ المحكوم له: ش���ركة 
الم���وارد للباط���ون الجاهز واالس���منت � 

طولكرم
قد أبرزت لهذه الدائرة شيكات

تحم���ل توقيعك/ بصمتك ومس���تحقة 
األداء بمبلغ 4200 شيقل اسرائيلي

 المرفق عنها صورة لالطالع 
لذلك فإنه يتوجب حضورك ومراجعتك 
بال���ذات أو إرس���ال وكيل عن���ك لدائرة 
التنفيذ خالل اس���بوعين من تاريخ هذا 
اإلعالم وفقًا ألحكام المادة 10 من قانون 
الفلس���طيني حس���ب األصول،  التنفيذ 
وإذا لم تبادر بذلك فس���وف 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 
جنين

رقم الملف: 1070/ج/2022
التاريخ: 2022/1/11

إعالن صادر عن دائرة األراضي جنين
يعلن للعموم أن���ه تقدم إلى دائرة األراضي 
جني���ن الس���يد حم���ادة ماج���د احم���د ابو 
حس���ن وذلك بصف���ة وكيال خاص���ا بموجب 
الخاص���ة رق���م 459/2021/13167 تاري���خ 
العام���ة  عل���ى  والمعطوف���ة   2021/10/11
س2497 ص2021/27 س���فارة فلس���طين � 

عمان 2021/9/15
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على اراضي  
اليامون حوض رقم 21+2 قطعة رقم 4+70

اليام���ون ح���وض رق���م 23+2 قطع���ة رقم 
37+137

فمن له أي اعت���راض على ذلك عليه التقدم 
باعت���راض إل���ى دائرة األراضي خ���الل فترة 
خمس���ة أيام من تاريخ نش���ر ه���ذا اإلعالن 
وبخالف ذلك يتم الس���ير بالمعاملة حسب 

األصول ووفقًا للقانون.
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دائرة األراضي جنين

معركة اإلضراب عن الطعام تبدأ بفقدان 
الوزن والتعذيب النفسي وصواًل إلى الحرية

غزة - "وفا": ما يزال هشام أبو هواش )40 عاما( 
يرقد في المستش���فى تح���ت المراقبة والعالج، 
بعد أن خاض إضرابا فرديا عن الطعام في سجون 
االحتالل االسرائيلي استمر لمدة 141 يوما، فقَد 

خاللها أكثر من نصف وزنه.
أوقف أبو هواش إضراب���ه في الرابع من كانون 
الثاني الج���اري بعد "اتفاق" يقضي باإلفراج عنه 
في 26 من ش���هر ش���باط المقبل كما قال أخوه 

عماد لمراسل "وفا".
وشرع أبو هواش بإضرابه في 27 تشرين األول 
الماض���ي، احتجاجا على اعتقال���ه غير القانوني 
ولفترة زمنية مفتوحة، ربما تمتد لس���نين، دون 
تهم���ة أومحاكم���ة، تحت ما يس���مى "االعتقال 

اإلداري".
هش���ام ال يزال منهكا وال يستطيع الحديث أو 
التركيز بشكل طبيعي كما قال أخوه "عماد" في 
اتصال هاتفي من مستش���فى "أساف هروفيه" 

اإلسرائيلي.
وأضاف عماد أن وزن هش���ام عند بدء اإلضراب 
كان 87 كيلوغرام���ا لك���ن بع���د قض���اء 141 من 
اإلض���راب تحول لجس���د طفل لم ي���زد عن 37 

كيلوغراما.
"بالكاد يبلغ محيط فخذه 10 س���م بعد أن كان 
متينا قويا ويعمل بّن���اًء،"، قال عماد، مضيفا أنه 
يعاني من تس���لل بكتيريا في الدم وال يستطيع 

أن يقف على قدميه".
وكشف عماد أن هش���ام، والد لخمسة أطفال، 
تعرض للضغط البدني والنفسي خالل اإلضراب. 
"في أول 60 يوما نقله السجانون 82 مرة، تعرض 
خاللها لكدمات وكشوط وضغط نفسي رهيب".

ولم يختلف الحال كثيرا مع كايد فسفوس )32 
عاما(، من بلدة دورا في مدينة الخليل، الذي كان 
أحد أبطال كمال األجسام المحليين ليتحول إلى 
ما أش���به بش���بح بعد أن أضرب عن الطعام لمدة 
131 يوم���ا دون انقطاع، احتجاج���ا على اعتقاله 

اإلداري.
"كنت أنافس في بطوالت كمال أجس���ام، بدأت 
اإلض���راب ووزني 97 كيلوغرام���ا ثم هبط إلى 54 
كيلوغراما،" قال الفسفوس، الذي يعمل محاسبا.

واعُتقل فس���فوس، في تم���وز 2020، لكنه بدأ 
اضرابه الطويل في 22 من نفس الش���هر ما أجبر 
االحتالل على الرضوخ واإلفراج عنه مقابل تعليق 

اإلضراب.
وش���ارك فس���فوس أخويه المعتقلين آنذاك، 

محمود الذي أضرب 42 يوما وخالد 30 يوما.
أم���ا محمود السرس���ك )34 عاما(، م���ن مدينة 
رفح، جنوب غزة، ففقد م���ا يزيد عن نصف وزنه 
خالل إضرابه الذي بدأ في الخامس من آذار 2012 

واستمر لمدة 96 يوما.
"كن���ت أزن 81 كيلوغرام���ا وانته���ى إضرابي 
وأن���ا أزن 38 كيلوغراما، خس���رت 53% من وزني 

الطبيعي." قال السرسك .
وأضاف أن السجانين توعدوه بإنهاء مستقبله 
الرياضي، وهذا فعال ما حصل بعد ما نقلوا له دمًا 

يعتقد هو أنه ملوث.
"في سجن الرملة كنت في غيبوبة وزوروا أوراقا 
وتوقيع���ا تتيح لهم نقل دم ل���ي، بعدها تعبت 
وعندم���ا خرجت أجريت فحوص���ات طبية فورية 

تبين أنني مصاب بالتهاب الكبد الوبائي".
وكش���ف السرس���ك، اأنه تع���رض للتعذيب 
البدني والنفس���ي كغيره من األسرى المضربين، 
فف���ور إعالن إضراب���ه عزله الس���جانون عن بقية 
األس���رى وأخفوا أخباره، وبدأوا في إش���اعة أخبار 

كاذبة مفادها أنه أنهى اإلضراب.
وق���ال بالل دياب )37 عاما(، من كفر راعي قرب 
جني���ن، إنه فق���د 30 كيلوغراما م���ن وزنه خالل 
إضرابه احتجاجا على اعتقاله غير القانوني دون 

تهمة وعلى الظروف القاسية في "االحتجاز".
واس���تمر دي���اب في إضراب���ه لم���دة 79 يوما، 
تضامن معه أخوه عزام المحكوم بالمؤبد وأضرب 
لمدة 50 يوما، وانت���زع قرارا بضمان عدم تجديد 

االعتقال غير القانوني.
وأجم���ع األس���رى اإلداريون الذي���ن أضربوا عن 
الطع���ام على أن الس���جان االس���رائيلي يمارس 
طقوس���ا "س���ادية" أمام الُمضرب مث���ل تنظيم 
طقوس ش���واء اللحم وتناوله أمامه واالستهزاء 
بإضراب���ه والتقاط صور "س���يلفي" وضربه ونقله 

الدائم بين السجون، وغيرها من أساليب القمع.

القبض على متهمين بسرقة 
أغطية مناهل في دير البلح

غزة - محمد الجمل: تمكنت ش���رطة دير البلح من اعتقال شخصين 
اثنين بتهمة سرقة عدد من أغطية مناهل الصرف الصحي.

وقال مدير مباحث المحافظة الوس���طى المق���دم زاهر الحولي، إن 
طواقم قس���م دير البلح أنجزوا ش���كوى س���بق وقدمتها بلدية دير 
البل���ح، بقي���ام أش���خاص مجهولين بس���رقة أغطي���ة مناهل تعود 
للبلدية، في منطقة "البصة". وأش���ار مسؤول قسم مباحث دير البلح 
معاوية بشير الى أنه وبمعاينة 
تم  الكاميرات،  ومتابعة  المكان 
إحض���ار تصوير يوض���ح الجناة 
أثن���اء قيامهم بالس���رقة، وتم 
االش���تباه بش���خصين اثني���ن 
وجرى اعتقالهما واستجوابهما، 
بس���رقة  بقيامهم���ا  واعترف���ا 
إحالة  وتمت  المناه���ل،  أغطية 
المذكوري���ن لمفت���ش تحقيق 
ش���رطة دير البلح، الس���تكمال 

اإلجراءات القانونية.


