
5 محليات 9 6 3 7 د  لع��د ا  -  2 0 2 2 / 1 0 / 2 ح��د  ال ا
Sunday     2     October    2022 -  No. 9637

10/1 د10/1 د

10/1 د

دولـــــة فلسطيــــن - وزارة احلكم احمللي - بلدية بيت سوريك 

اسم المناقصة: )انشاء متنزه عام في قرية بيت سوريك(
)MOLG/VC/174/ 2021( :رقم المناقصة

1. تود ]بلدية بيت س��وريك[ اس��تخدام ج��زء من ايراداتها ضمن مش��روع 
]انش��اء متنزه عام في قرية بيت س��وريك[ الممول من قبل ]وزارة الحكم 
المحلي – رس��وم النقل على الطرق - 2020[ لتس��ديد المبالغ المس��تحقة 
بموجب عقد ]انش��اء متنزه عام في قرية بيت س��وريك ، رقم المش��روع : 

.]2021/MOLG/VC/174
2. تدعو ]بلدية بيت سوريك[ المناقصين ذوي األهلية الى تقديم عطاءات 
بالظرف المختوم ل� ]جميع االعمال الالزمة إلنش��اء المتنزه العام من أعمال 
بالط اسمنتي واعمال كهرباء وأعمال ميكانيك[، علما بأن المؤهالت المطلوب 

توفرها لدى المناقص الفائز محددة في  وثائق المناقصة.
3. يجب على المقاول أن يكون مس��جاًل لدى إتحاد المقاولين ومصنفاً  لدى 
لجن��ة التصنيف الوطنية ف��ي مجال األبنية بحيث ال يقل عن درجة تصنيف 

رابعة سارية المفعول .
4. يجب على المقاول أن يكون مسجاًل »رسميًا« في دوائر الضريبة.

6. يمكن للمناقصين المهتمين ش��راء وثائق المناقصة من العنوان المبين 
أدناه، وبعد دفع رسوم غير مستردة مقدارها 

]350 شيقل[.
7. يجب تسليم العطاءات في العنوان المبين أدناه قبل ]يوم األربعاء الموافق 
: 2022/11/2 الساعة : 12 ظهرا[، ويجب أن تكون صالحية العطاءات سارية 

لمدة ]90 يوما[ يوما بعد التاريخ النهائي لتسليم العطاءات . 
8. يجب ان يرفق مع كل عطاء »كفالة دخول عطاء«بقيمة [ 6,500 شيقل 

] سارية المفعول حتى تاريخ:
    [ 2023/2/2 ]وفقا للنماذج والشروط الواردة في وثائق المناقصة.

9. سيتم استبعاد العطاء الذي يصل بعد التاريخ والوقت المحددين، وسيتم 
فتح العطاءات بحضور ممثلي المناقصين الذين يرغبون في ذلك في العنوان 
المبين أدناه يوم األربعاء الموافق ] 2022/11/2 ، الساعة : 12:00 ظهرا [.

10. االجتم��اع التمهي��دي وزيارة الموقع يوم االح��د الموافق: 2022/10/16 
الساعة : 12:00 ظهرا في مقر بلدية بيت سوريك.

11. رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء . 
12. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الهيئة المحلية وذلك خالل ساعات 

الدوام الرسمي . 
13. العنوان المذكور اعاله هو:

  ]بلدية بيت س��وريك[، ]بيت س��وريك – محافظة القدس[ ، تلفاكس ]02-
.]beitsurik_municipality@hotmail.com[ .]2473255

  رئيس بلدية بيت سوريك/ أحمد عمر الجمل

دولـــــة فلسطيــــن - وزارة احلكم احمللي - بلدية بديا  

اعالن توظيف
تعلن بلدية بديا عن رغبتها في تعيين عدد من الموظفين في المس��ميات 

الوظيفية التالية وفق الشروط والمواصفات التالية  :
-1 موظف خدمات جمهور 

  الشروط المطلوبة : 
- ش��هادة ال تقل عن درجة البكالوري��س في االدارة او احد التخصصات في 

العلوم االنسانية .
- اتقان برامج الحاسوب الالزمة.

- خبرة في العمل ال تقل عن سنة.
- تحمل ضغط العمل والتعامل مع الجمهور وسرعة االنجاز 

-2 محاسب :  
الشروط المطلوبة :

- شهادة ال تقل عن درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة معترف بها
- اتقان العمل على برامج الحاسوب والبرامج المحاسبية 

- خبرة في مجال العمل المحاسبي والمالي ال تقل عن سنتين 
- القدرة على عمل الموازنات السنوية بالشكل المطلوب والوقت المحدد

- اتقان عمل التس��ويات البنكية ومتابعة تحصيل الشيكات وايداعها وعمل 
التدقيق الالزم 

- ان يكون لديه دراية في قانون الشراء العام واالنظمة والقوانين المعمول 
فيها 

- اتقان تحليل البيانات المالية واعداد التقارير المالية الشهرية والسنوية 
- القدرة على العمل بروح الفريق وتحمل ضغط العمل 

-3 طبيب بيطري 
الشروط المطلوبة :

- شهادة ال تقل عن بكالوريوس في تخصص الطب البيطري .
- رخصة مزاولة المهنة من الجهات المختصة .

- المعرفة باالنظمة والقوانين المتعلقة بالصحة العامة واالجراءات المتبعة 
في نظام المسالخ.

- اتقان برامج الحاسوب الالزمة .
- خبرة في العمل في مجال البيطرة ال تقل عن سنتين .

- تحمل ضغط العمل وسرعة االنجاز .
فعل��ى كل من يجد لديه الكف��اءة التوجه الى مقر بلدية بديا وتقديم طلب 
توظي��ف ل��دى الش��ؤون االداري��ة مصطحبين معه��م : صورة ع��ن الهوية 
الش��خصية – السيرة الذاتية -الش��هادات العلمية والعملية وشهادات الخبرة 

،وذلك في موعد اقصاه يوم الخميس الموافق )2022/10/6م(. 
 مالحظة : االولوية لمن هو من مدينة بديا والمنطقة المجاورة .

رئيس بلدية بديا/  المهندس احمد ابو صفية 

اعالن
تعلن ش��ركة اليمان لتجارة و استيراد السيارات شركة عادية عامه مسجله 
لدى مراقب الش��ركات في رام اهلل تحت الرقم )562197707( حيث انه تم 
تغيير الصيغة القانونية للشركة  من )عادية عامة( الى شركة )م.خ.م( مع 
بقاء الش��ركة بنفس االسم و الش��ركاء كما هم و المفوض بالتوقيع عنها 
و يتحمل الش��ركاء كافة المسؤولية القانونية المترتبة على هذا التعديل و 
من له اعتراض على ذلك مراجعة مراقب الشركات بوزارة االقتصاد الوطني 

الفلسطيني في رام اهلل.
مراقب الشركات

علم وخبر وتبليغ بالنشر  صادر عن محكمة صلح دورا 
في الدعوى رقم 2020/116 حقوق

هيئة القاضي:عبد  الرحمن نتشه
طالب التبليغ :-1  عدنان يوسف موسى قزاز 

المطلوب تبليغه: -1 شادي عبد الحميد محمد عمرو - دورا- احنينة- مفرق حنينة 
 األوراق المبلغة :- الئحة الدعوى ومرفقاتها وموعد الجلسة القادمة

الجلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/19 الساعة 9.00
لدى محكمة صلح دورا الموقرة دعوى حقوق رقم 116/ 2020

المدعي : عدنان يوسف موسى قزاز/ دورا-  الشرفا- هوية رقم )936953363(
وكياله المحاميان مازن عوض  و/أو ثائر شديد

مجتمعين و/أو منفردين/ الخ�ليل 
المدعى عليه : شادي عبد المجيد محمد عمرو/دورا- احنينة-ابو هالل-هوية رقم )908304694(.

  موضوع الدعوى: المطالبة بمبلغ مالي بقيمة )780( سبعمائة وثمانون شيكل فقط ال غير.
الئحة وأسباب الدعوى  

1. المدعي تاجر ويعمل في مجال بيع اللحوم وهو صاحب محل تجاري )ملحمة( لبيع اللحوم والمجمدات  وواقع 
في دورا- وسط البلد- شارع عمر بن الخطاب ومعروف محله باسم ملحمة قزاز .

2. تعام��ل المدع��ي مع المدعى عليه كاح��د زبائنه بتاريخ  2014/7/8 حيث ق��ام المدعى عليه باخذ اللحوم 
والمجم��دات م��ن محل المدعي مقابل ثمن مؤجل )دفتر دين( بقيمة )870( ش��يكل بموجب كش��ف حس��اب 

وعند تصفية الحساب بين المدعي والمدعى عليه ترصد للمدعي في ذمة المدعى عليه المبلغ المذكور.
3. طال��ب المدع��ي المدع��ى عليه مرارًا وتكرارًا بدفع المبلغ المطالب ب��ه اال انه رفض الدفع وتمنع عن ذلك 

بدون وجه حق او مسوغ قانوني سليم.
4. المدعى عليه ملزم ومسؤول عن دفع المبلغ المطالب به للمدعي حسب االصول والقانون . 

5. لمحكمتك��م الموق��رة صالحي��ة النظر والفص��ل في هذه الدعوى م��ن حيث قيمة الدع��وى ومكان اقامة 
المدعي و المدعى عليه .

الطل��ب : يلتم��س المدعي من محكمتكم الموقرة تبليغ المدعى عليه نس��خة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها 
وم��ن ث��م تعيين يوم للمحاكم��ة وغب اإلثبات الحكم عل��ى المدعى عليه بدفع المبل��غ المطالب به للمدعي 
والبالغ )780( ش��يكل مع الرس��وم والمصاريف وأتعاب المحاماة والزامه بدفع المبلغ المحكوم به دفعة واحدة 
مرتبطًا هذا المبلغ جميعه بجدول غالء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

وكالء المدعي/ المحاميان مازن عوض و/أو ثائر شديد 
وعمال بإحكام المادة 20من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لس��نة 2001 يتوجب عليك 
الحضور إلى المحكمة أعاله في الموعد المحدد أو إرسال محام عنك يتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل 
مدة خمس��ة عش��ر يوما من تاريخ تبليغك هذا اإلعالن بواسطة النش��ر في إحدى الصحف المحلية ويمكنك 

استالم نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم المحكمة وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريا.

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر صادرة عن محكمة صلح 
رام اهلل في الدعوى رقم الرقم  : 2021\460  حقوق 

الى المدعى عليه : -4 ايمان موسى رمضان البياتنه من رام اهلل / -12 ورثة نظمي محمود رمضان البياتنه  
جملة واحدة من رام اهلل \-15 صبري محمود رمضان البياتنه من رام اهلل \-16 ورثة نظمية محمود رمضان 
البياتن��ه  جمل��ة واحدة م��ن رام اهلل \-17ربحية محمود رمضان البياتنه  من رام اهلل \-20 ورثة عبد الكريم 
عب��د اله��ادي رمض��ان البياتنه  جملة واحدة من رام اهلل \-21 وليد عبد اله��ادي رمضان البياتنه من رام اهلل 
\-23 ورثة حسن عبد الهادي رمضان البياتنه  جملة واحدة من رام اهلل \-24ورثة عوده حسن رمضان بياتنه  
جملة واحدة من رام اهلل\ -25 ورثة رمضان حس��ن رمضان بياتنه جملة واحدة من رام اهلل \-26 ورثة مريا 
حسن رمضان بياتنه جملة واحدة من رام اهلل \-27 لبنا عبد الرؤوف صبحي البيطار من رام اهلل \ -28 محمد 
وصف��ي محم��ود البياتنه من رام اهلل \ -29 يوس��ف وصفي محمود البياتنة من رام اهلل\ -30 هديل وصفي 
محمود البياتنه من رام اهلل \ -31 دعاء وصفي محمود البياتنه من رام اهلل \ -32 االء وصفي محمود البياتنه 

من رام اهلل \ -33 حفيظة وصفي محمود البياتنه من رام اهلل 
يقتضي حضورك الى محكمة صلح رام اهلل يوم الثالثاء 2022\10\18 ،الساعة 9:0 للنظر في دعوى حقوق  
رق��م 2021\460  و الت��ي اقامها عليك المدعي عبدالعظيم عبدالرحمن ابراهيم وزوز\  بدعوى و موضوعها 
تقسيم األموال المشتركة المنقولة وغير المنقولة - إزالة الشيوع -  وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي :...  
ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى . ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل 
المدة القانونية من اليوم التالي لتاريخ تبليغك بالنشر باحدى الصحف المحلية عمال بالمادة )62( من قانون 
اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لس��نة 2001. واذا لم تحضر أو ترس��ل وكيال عنك س��وف يتم 

السير بالدعوى وفق أحكام القانون.

رئيس قلم محكمة صلح رام اهلل 

دولـــــة فلسطيــــن

دولـــــة فلسطيــــن - السلطة القضائية

السلطة القضائية

محكمة صلح رام اهلل - الرقم :2021\460 حقوق 
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10/1 د

علم وخبر وتبليغ بالنشر  صادر عن محكمة صلح دورا 
في الدعوى رقم 2020/814 حقوق

هيئة القاضي:عبد  الرحمن نتشه
طالب التبليغ :-1  خالد محمد  إبراهيم هوارين

المطل��وب تبليغه: -1 مؤيد علي محمد الش��وامره -850279134 دير العس��ل الفوق��ا- بالقرب من حلويات 
بردايس  قديما

األوراق المبلغة :- الئحة الدعوى ومرفقاتها وموعد الجلسة القادمة
الجلسة يوم األربعاء   الموافق 2022/10/19 الساعة 9.00

لدى محكمة صلح دورا الموقرة   دعوى حقوق رقم 814/ 2021
المدعي : خالد محمد إبراهيم هوارين/الظاهرية - المشروع- هوية رقم 913171401

وكياله المحاميان معتز ابو زنيد  و/أو ثائر شديد مجتمعين و/أو منفردين/ الخ�ليل 
المدعى عليه : مؤيد علي محمد شوامرة/ دورا- دير العسل - هوية رقم 850279134 دير العسل الفوقا/

  موضوع الدعوى: المطالبة بمبلغ مالي بقيمة )2500( الفان وخمسمائة  شيكل فقط ال غير.
الئحة وأسباب الدعوى  

1. المدعى كان صديق للمدعى عليه ويربط بينهما عالقة صداقة وحيث انه وقبل ثالث س��نوات من تاريخ 
اليوم قام المدعى عليه بطلب مبلغ 2500ش��يكل على س��بيل القرضة الحس��نة من المدعى على ان يقوم 
بارجاعه��ا بعد ش��هر من تاري��خ اقتراضها وعند مراجعة المدعى للمدعى عليه لدف��ع المبلغ المطالب به اقر 
المدعى عليه بانشغال ذمته بالمبلغ المطالب به اال انه تمنع عن الدفع دون وجه حق او مبرر قانوني سليم  
2. طال��ب المدع��ي المدعى علي��ه بضرورة دفع المبلغ المطالب به للمدعي اال ان��ه تمنع ورفض الدفع بدون 

وجه حق او مسوغ قانوني سليم
3. لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر والفصل في هذه الدعوى  حس��ب مكان اقامة المدعى عليه وحس��ب 

االصول المدعي و المدعى عليه .
الطل��ب : يلتم��س المدعي من محكمتكم الموقرة تبليغ المدعى عليه نس��خة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها 
ومن ثم تعيين يوم للمحاكمة وغب اإلثبات الحكم على المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به للمدعي والبالغ 
)2500( ش��يكل مع الرس��وم والمصاريف وأتعاب المحاماة مرتبطًا هذا المبلغ جميعه بجدول غالء المعيش��ة 

والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .
وكالء المدعي/ المحاميان معتز ابو زنيد  و/أو ثائر شديد 

وعمال بإحكام المادة 20من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لس��نة 2001 يتوجب عليك 
الحضور إلى المحكمة أعاله في الموعد المحدد أو إرسال محام عنك يتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل 
مدة خمس��ة عش��ر يوما من تاريخ تبليغك هذا اإلعالن بواسطة النش��ر في إحدى الصحف المحلية ويمكنك 

استالم نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم المحكمة وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريا.

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية

10/1 د

اخطار تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ رام اهلل 
رقم القضية : 2166\2019 سجل تنفيذ 

الى المدين / المحكوم عليه محمد علي راغب المحاريق 854230422 – يطا-السموع - البنية بجانب مركز 
شرطة السموع

أخبرك بان الدائن / المحكوم له -1 ش��ركة االتصاالت الخلوية الفلس��طينية 562451310 \ رام اهلل قد ابرز 
لهذه الدائرة كمبياالت تحمل توقيعك / بصمتك ومستحقة االداء بمبلغ   420 شيقل اسرائيلي -

لذلك فانه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات او ارسال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل اسبوعين من تاريخ 
هذا االعالم وفقا الحكام المادة )10( من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب االصول ، واذا لم تبادر بذلك فسوف 

تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى اخطارك بذلك .

مأمور التنفيذ  

اخطار تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ رام اهلل
 رقم القضية :  5615\2018 سجل تنفيذ 
الى المدين / المحكوم عليه مراد محمد حسين ابو حسن 950241679 – حلحول-بيت اوال . 

أخبرك بان الدائن / المحكوم له -1 ش��ركة االتصاالت الخلوية الفلس��طينية 562451310 \ رام اهلل قد ابرز 
لهذه الدائرة شيكات 

تحمل توقيعك / بصمتك ومستحقة االداء بمبلغ  6070 شيقل اسرائيلي - 
لذلك فانه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات او ارسال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل اسبوعين من تاريخ 
هذا االعالم وفقا الحكام المادة )10( من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب االصول ، واذا لم تبادر بذلك فسوف 

تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى اخطارك بذلك .

مأمور التنفيذ  

اخطار تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ رام اهلل 
رقم القضية :  941\2022 سجل تنفيذ 

الى المدين / المحكوم عليه ايمان ش��ريف عبد الس��ميع أبو رميله 850899287 - الخليل المشارقة التحتي- 
قرب مسجد مشارقة 

أخبرك بان الدائن / المحكوم له -1 شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية )م.خ.م(\ رام اهلل قد ابرز لهذه الدائرة  
المطالبة بمبلغ مالي تحمل توقيعك / بصمتك ومستحقة االداء بمبلغ   623 شيقل اسرائيلي20- دينار اردني-  
لذلك فانه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات او ارسال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل اسبوعين من تاريخ 
هذا االعالم وفقا الحكام المادة )10( من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب االصول ، واذا لم تبادر بذلك فسوف 

تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى اخطارك بذلك .

مأمور التنفيذ  

دولـــــة فلسطيــــن

دولـــــة فلسطيــــن

دولـــــة فلسطيــــن

السلطة القضائية

السلطة القضائية

السلطة القضائية

10/1 د

10/1 د

10/1 د

10/1 د

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام اهلل
يعل��ن للعم��وم انه تقدم الى دائرة االراضي رام اهلل الس��يد/ة س��هام و هيام بن��ات مصطفى صالح ابو طه 
بواس��طة الوكي��ل الخاص مروان عصفور محمد صالح بموجب الوكالة الخاص��ة رقم 2022\4667 الصادرة 
بتاري��خ 2022\3\10 ع��دل رام اهلل  وذلك بصفة وكيال /عاما/خاصا/دوريا بموجب الوكالة – الوكالة الخاصة 
رقم 2022\4667 تاريخ 2022\03\10 سهام و هيام بنات مصطفى صالح ابو طه بواسطة الوكيل الخاص 
مروان عصفور محمد صالح بموجب الوكالة الخاصة رقم 2022\4667 الصادرة بتاريخ 2022\3\10 عدل رام 
اهلل الصادرة من كاتب عدل  عدل رام اهلل وذلك بمعاملة بيع على أراضي صفا حوض رقم 16 قطعة رقم 11

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمسة أيام من تاريخ نشر 
هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون .

دائرة األراضي رام اهلل 

دولة فلسطني
سلطة األراضي

دائرة األراضي يف سلطة األراضي رام اهلل 
رقم امللف : 37837\ج\2022

10/1 د

10/1 د

10/1 د

10/1 د

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام اهلل
يعل��ن للعم��وم انه تقدم الى دائرة االراضي رام اهلل الس��يد/ة س��هام و هيام بن��ات مصطفى صالح ابو طه 
بواس��طة الوكي��ل الخاص مروان عصفور محمد صالح بموجب الوكالة الخاص��ة رقم 2022\4667 الصادرة 
بتاري��خ 2022\3\10 ع��دل رام اهلل  وذلك بصفة وكيال /عاما/خاصا/دوريا بموجب الوكالة – الوكالة الخاصة 

رقم 2022\4667 تاريخ 2022\03\10
س��هام و هيام بنات مصطفى صالح ابو طه بواس��طة الوكيل الخاص مروان عصفور محمد صالح بموجب 
الوكال��ة الخاص��ة رقم 2022\4667 الصادرة بتاريخ 2022\3\10 عدل رام اهلل الصادرة من كاتب عدل  عدل 

رام اهلل وذلك بمعاملة بيع على أراضي صفا حوض رقم 16 قطعة رقم 21
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمسة أيام من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون .

دائرة األراضي رام اهلل 

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام اهلل
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي رام اهلل الس��يد/ة عايش��ة احمد حس��ين ربيع بواس��طة الوكيل 
الدوري صالح حسين صالح ربيع بموجب الوكالة الدورية رقم 2015\22299 الصادرة بتاريخ 2015\11\26 
ع��دل رام اهلل وذل��ك بصفة وكيال /عاما/خاصا/دوريا بموجب الوكالة –  الوكالة الدورية رقم  2015\22299 

تاريخ 2015\11\26
عايش��ة احمد حس��ين ربيع بواسطة الوكيل الدوري صالح حس��ين صالح ربيع بموجب الوكالة الدورية رقم 
2015\22299 الص��ادرة بتاري��خ 2015\11\26 ع��دل رام اهلل الص��ادرة من كاتب عدل  ع��دل رام اهلل وذلك 
بمعامل��ة بي��ع على أراضي دير دبوان ح��وض رقم 18 قطعة رقم 33 دير دبوان حوض رقم 18 قطعة رقم 

57 دير دبوان حوض رقم 18 قطعة رقم 35
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة خمسة أيام من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون .

دائرة األراضي رام اهلل 

إعالن صادر عن دائرة أألراضي سلفيت
يعل��ن للعم��وم أنه تقدم إلى دائرة أألراضي س��لفيت الس��يد / ش��وكت عب��د الرحيم عبد ش��مالوي ، وذلك 
بصفته وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم سجل )2737( صفحة ) 2022/20( بتاريخ )2022/9/25م( 
والمصدقة من وزارة العدل تحت الرقم )8251( بتاريخ )2022/9/27م( الصادرة من س��فارة دولة فلس��طين 
ف��ي المملكة األردنية الهاش��مية - عم��ان وذلك بمعاملة بيع على أراضي كفل ح��ارس حوض رقم )1( حي 

رقم )2( قطعة رقم )3( 
 فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة أألراضي خالل فترة خمسة أيام من تاريخ نشر 

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

شوكت عبد الرحيم عبد شمالوي بشير محمد عبد الكريم بوزيه   

دائرة األراضي سلفيت  

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين
يعل��ن الط��الع العموم أن��ه تقدم لهذه الدائرة ايمان محمد يوس��ف ابو خرج، بصفته وكي��ال بموجب الوكالة 
الدوري��ة رق��م 12382/2021/459 عدل جنين بتاري��خ 27/9/2021 . وذلك لتقديم معاملة بيع أراضي رقم 

37482/ج/2022 على القطعة رقم 28   حوض رقم  20053  من أراضي جنين .
فم��ن ل��ه أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمس��ة أيام من تاريخ النش��ر وإال 

سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل: ايمان محمد يوسف ابو خرج .

اسم الموكل »المالك »: عبد الكريم احمد محمد ابو خرج .

دائرة تسجيل أراضي جنين

دولة فلسطني
سلطة األراضي

دولة فلسطني
سلطة األراضي

دولة فلسطني
سلطة األراضي

دولة فلسطني
سلطة األراضي

دائرة األراضي يف سلطة األراضي رام اهلل 
رقم امللف : 37839\ج\2022

دائرة األراضي يف سلطة األراضي رام اهلل 
رقم امللف : 37819 \ج\2022

دائرة األراضي يف سلطة األراضي سلفيت
رقم امللف :  37783/ ج/2022

37482/ج/2022

اعلن انا المواطن محمود خالد حسن ابو نحلة عن فقد جواز سفري الفلسطيني 
الذي اجهل رقمه واحمل هوية  405215344 الرجاء ممن يجده تسليمه القرب 

مركز شرطة وله الشكر .

اعل��ن ان��ا المواط��ن طال��ب محمد إس��ماعيل ابو ش��نب عن فقد جواز س��فري 
الفلس��طيني الذي اجهل رقم��ه واحمل هوية رق��م 923336870 الرجاء ممن 

يجده تسليمه القرب مركز شرطة وله الشكر .

فقد جواز 
سفر

فقد جواز 
سفر

  مواجهات مع االحتالل على مفترق بلدة عرابة جنوب جنين
جنين - وفا- اندلعت، الليلة الماضية، مواجهات 
بين ش��بان وق��وات االحتالل اإلس��رائيلي عقب 
نصبها حاجزا عسكريا على مفترق بلدة عرابة 

جنوب جنين.
وذك��رت مص��ادر محلي��ة ل����� »وف��ا«، أن قوات 
االحت��الل نصب��ت حاجزا عس��كريا على ش��ارع 
جني��ن- نابلس بالقرب من مفترق بلدة عرابة، 
وأوقفت المركبات ودققت في هويات المواطنين.

وعل��ى إثر ذلك، اندلعت مواجهات بين الش��بان 
وقوات االحتالل التي أطلقت قنابل الصوت والغاز 

المسيل للدموع صوبهم.
وف��ي س��ياق متص��ل، أغلق��ت ق��وات االحتالل 
المتمرك��زة عل��ى حاج��ز المس��عودية الطريق 
الواصلة إلى محافظة جنين ومنعت المواطنين 

م��ن المرور والعودة إلى منازلهم، ما اضطرهم 
لسلوك طرق بديلة.

وعلى صعيد آخر، أبنّت حركة التحرير الوطني 
الفلسطيني »فتح«، الشهيد عالء ناصر زيود في 
بلدة الس��يلة الحارثية غرب جنين، الذي ارتقى 
برصاص االحتالل في 30 أيلول/ سبتمبر العام 
الماض��ي، بعرض عس��كري ومهرجان خطابي 

مشيدين خالله بنضاله وتضحيته.
وأشاد المتحدثون بالدور النضالي للشهيد زيود 
ال��ذي ضحى م��ن أجل حرية فلس��طين، داعين 
إلى ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية كي يتمكن 
ش��عبنا من التصدي لعدوان االحتالل المستمر، 
إضافة إلى الحراك لنصرة الحركة األسيرة، فيما 
نظ��م أعضاء حرك��ة فتح في الس��يلة الحارثية 

زيارة لعائلة الشهيد في المنزل.
وفي السياق، ش��ارك مئات المواطنين بمسيرة 
انطلق��ت في مخي��م جني��ن، الليل��ة الماضية، 
بدعوة من حركة »فتح« وفصائل العمل الوطني 
واإلسالمي، تنديدا بجريمة إعدام قوات االحتالل 
اإلسرائيلي الشبان األربعة، وهم: عبد الرحمن 
فتحي خازم )27 عاما(، ومحمد أبو ناعس��ة من 
مخي��م جنين، ومحمد محمود براهمة من قرية 
عنزة )30 عاما(، وأحمد نظمي عالونة من مدينة 

جنين )26 عاما(.
كما ن��دّد المش��اركون في المس��يرة بالصمت 
الدول��ي على جرائم االحت��الل، وطالبوا بتوفير 
الحماي��ة لش��عبنا األع��زل، الذي يواج��ه القتل 

واالعتقال باستمرار.

 حوارة.. المعاناة التي ال تتوقف لحظة
نابلس – الحياة الجديدة – رومل  الس��ويطي- 
فيما ال ت��زال المداخل الرئيس��ية لبل��دة حوارة 
وكذل��ك الطرق��ات الداخلي��ة مغلق��ة بالعوائق 
الحديدية والحجرية إل��ى جانب جيبات االحتالل 
الت��ي تمن��ع المواطني��ن م��ن الم��رور، يواصل 
جنود االحتالل إلى جانب قطعان المس��توطنين 
اعتداءاتهم التي يصفها مواطنون ب� »الممنهجة« 
وبمختلف الوس��ائل واألساليب دون األخذ بعين 
االعتبار أي حاالت إنسانية، ومن بين هذه الحاالت 
الشاب المقعد أيمن عصام شحادة 24 عاما الذي 
ال يزال معتقال لليوم الس��ابع رغم كونه مصابا 
بش��لل نصفي نتيجة إصابت��ه قبل نحو خمس 

سنوات بإصابة عمل. 
ويعرب أمين س��ر حركة فتح في منطقة حوارة 
كمال عودة عن اعتقاده أن ما يقوم به االحتالل 
م��دروس بعناي��ة ومبرمج ضد البل��دة لموقعها 
االس��تراتيجي كونه��ا ترب��ط ش��مالي الضف��ة 
بجنوبه��ا. وتس��اءل ع��ن أس��باب جمي��ع أن��واع 
االعت��داءات بح��ق البل��دة وأهله��ا وممتلكاتها، 
س��واء من جي��ش االحت��الل أو المس��توطنين، 

بقوله » لماذا حين يقوم مستوطن بإطالق النار 
وقتل مواطن كما حصل في حوارة س��نة 2002 
مع الش��هيد عدنان إدريس أبو ش��حادة، وال يتم 
توقيفه دقيقة واحدة، بينما يقوم فتى برش��ق 
حجر على آلية عسكرية مصفحة، فتقوم الدنيا 
وال تقعد فتبدأ قوات االحتالل فورا بإغالق البلدة 
واعتقال الشبان وإطالق قنابل الغاز والرصاص 

الحي والمعدني؟«.
ويؤك��د رئيس بلدية ح��وارة معين ضميدي أنه 
ال ي��كاد يمر يوم ف��ي البلدة دون وق��وع اعتداء 
أو أكثر م��ن جانب المس��توطنين بحق األهالي 
وممتلكاته��م ومنازله��م س��واء عل��ى الش��ارع 
الرئيس��ي أو في المناط��ق الجبلية القريبة من 
مس��توطنة يتس��هار، موضح��ا أن غالبي��ة هذه 
االعتداءات تتم تحت نظر وسمع قوات االحتالل. 
وأضاف ضميدي بأنه وفور قيام األهالي بالدفاع 
عن أنفسهم تسارع قوات االحتالل بتعزيز قواتها 
لحماية المس��توطنين وب��دل أن تقوم بمعاقبة 
المس��توطنين أو على األق��ل إبعادهم، تعتدي 
عل��ى المواطنين بقنابل الغاز والرصاص الحي 

والمعدني وتعتقل بعضهم، كما حصل مع وليد 
خالد عودة الذي اعتقل لستة أشهر، والشاب أحمد 
ش��عاويط الذي تم اعتقاله لمدة أسبوع وفرض 
غرامة مالية عليه، وغيرهما العديد من الشبان.

ويقول التاجر معتز الديك الذي يملك محال لبيع 
المكس��رات على الشارع الرئيسي في البلدة إن 
محله تعرض عدة مرات العتداءات المستوطنين 
م��ن خ��الل تحطي��م الواجه��ات الزجاجي��ة ل��ه، 
موضح��ا أن جمي��ع االعتداءات تق��ع بينما جنود 
وش��رطة االحت��الل ف��ي حال��ة اس��تعداد كامل 
خل��ف المس��توطنين، وقال »ف��ي اللحظة التي 
يش��عر فيها ضباط االحتالل بأن مستوطنا ربما 
يتعرض ألذى يسارعون إلى إطالق قنابل الغاز 
والرصاص باتجاه المواطني��ن المتواجدين في 
المكان. وأعرب الديك عن اعتقاده بأن االحتالل 
كأن��ه يريد أن يجع��ل المواطن ف��ي حالة عدم 
استقرار بشكل دائم، وأنه ال معنى لسياستهم 
سوى أنها سياسة »تهجير«، مؤكدا أن مثل هذه 
السياسة لن تجدي نفعا مع المواطن، رغم أنها 
تشكل معاناة متواصلة وال تتوقف لحظة واحدة.

 إحدى مجالت »القدس المفتوحة« تحقق 
مراكز متقدمة في معامل )آرسيف(

رام اهلل – الحياة الجديدة - حصلت المجلة 
الفلس��طينية للتعليم المفت��وح والتعلم 
اإللكترون��ي الص��ادرة عن عم��ادة البحث 
العلمي بجامع��ة القدس المفتوحة، على 
المرتبة الثالثة عربيًا من مجموع إجمالي 
المج��الت ف��ي معام��ل آرس��يف، والبالغ 
عددها 1000 مجلة، والمرتبة الثالثة في 
تخصص العلوم التربوية من إجمالي عدد 
المج��الت البالغ 114 مجلة على مس��توى 
الوطن العربي. وقد أصبح معامل التأثير 
2022 )1.444( بزي��ادة  للمجل��ة للع��ام 
مقدارها )0.50( عن العام السابق 2021 
حي��ث بلغ معام��ل التاثير ف��ي ذلك العام 

 .)0.94(
وب��ارك رئي��س الجامع��ة س��مير النجدي 
ه��ذا اإلنجاز لجامعة الق��دس المفتوحة، 
مؤك��دًا أنَّ��ه »إنجاز كبي��ر للبحث العلمي 
ف��ي الجامعة خاص��ة وفلس��طين عامة، 
ويأتي منسجمًا مع رؤية الجامعة ورسالتها 
القائمة على الريادة والتميز واإلبداع في 
مجاالت التعليم الجامعي المفتوح، وخدمة 

المجتمع، والبحث العلمي«. 
إلى ذلك، أّكد حسني عوض نائب رئيس 
الجامعة للش��ؤون األكاديمية، أن معامل 
التأثير واالستشهادات المرجعية للمجالت 
العلمي��ة العربية »آرس��يف- Arcif« يوفر 
تقييم��ًا كميًا ونوعيًا لمدى جودة ورصانة 
المجالت العربي��ة المتخصصة في جميع 
مجاالت المعرفة، وذلك بهدف رصد اإلنتاج 
العلمي العربي، ويُستخدم هذا المعامل 
للتقيي��م األكاديمي ولتحدي��د جودة هذه 
المج��الت وتميزها. ويتم إج��راء التقييم 
لمعام��ل التأثير من خ��الل تحليل عوامل 
رئيس��ة تتعل��ق بمعايي��ر نش��ر المجلة، 
والمحتوى التحريري، والتنوع اإلقليمي أو 

الدولي، وتحليل االستشهادات المرجعية. 
إل��ى ذلك، قال أ. د. جم��ال إبراهيم عميد 
البحث العلمي بالجامعة، إن »هذا اإلنجاز 
المتميز للمجلة يعود إلى اهتمام الجامعة 
بكافة مكوناتها وعلى رأس��ها أ. د. رئيس 
الجامعة الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بالبحث 
العلمي ووفر الظروف المناسبة للباحثين 
لنش��ر أبحاثه��م المتميزة ف��ي مجلتها«، 
وق��دم ش��كره لجمي��ع الطواق��م العاملة 
ف��ي الجامع��ة وبخاصة رؤس��اء وأعضاء 
الهيئات االستشارية والتحرير في المجلة، 
والعاملين في عمادة البحث العلمي، على 
ما بذلوه من جهود في الحفاظ على جودة 

العمل والتطوير الدائم. 
ويخض��ع معام��ل التأثير Arcif إلش��راف 
»مجلس اإلشراف والتنسيق« الذي يتكون 
م��ن ممثلين لع��دة جهات عربي��ة ودولية 
)مكتب اليونيس��كو اإلقليمي للتربية في 
ال��دول العربي��ة ببي��روت، ولجن��ة األمم 
المتحدة لغرب آس��يا »اإلسكوا«، ومكتبة 
اإلس��كندرية، وقاع��دة بيان��ات معرفة(، 
باإلضاف��ة إل��ى لجن��ة علمية م��ن خبراء 
وأكاديميين ذوي سمعة علمية رائدة من 

عدة دول عربية وبريطانيا. 
وم��ن الجدي��ر بالذكر أن معامل آرس��يف 
Arcif عم��ل على فحص ودراس��ة بيانات 
ما يزيد على )5100( عنوان مجلة عربية 
علمية أو بحثية في مختلف التخصصات، 
والص��ادرة عن أكث��ر م��ن )1400( هيئة 
علمي��ة أو بحثية ف��ي )20( دول��ة عربية 
)باس��تثناء دولتي جيبوتي وج��زر القمر؛ 
لع��دم توفر البيانات(. ونجح منها )1000( 
مجل��ة علمية فقط لتكون معتمدة ضمن 
المعايير العالمية لمعامل »آرس��يف« في 

تقرير عام 2022.


