
5 أيـــــام فــلــســطــيــنــيــةاالثنين 2022/12/12

دولة فلسطين

وزارة األشغال العامة واإلسكان

إعــالن طـرح مناقصة 

اعادة تأهيل مقر الهيئة العامة للشؤون المدنية في محافظة اريحا  
)MPWH/MOF/2022/ 048(مناقصة رقم

 تود وزارة االش���غال العامة واالسكان اس���تخدام جزء من مخصصات الهيئة العامة 
للش���ؤون المالية ضمن الموازنة العامة 2022 الممولة من وزارة المالية الفلسطينية 

لتسديد المبالغ المستحقة بموجب عقد المناقصة المذكورة، وعليه:
تدعو وزارة األش���غال العامة واإلس���كان المناقصين ذوي األهلية والمصنفين   )1
في مجال االبنية درجة ثالثة ورابعة فقط لتقديم عطاءاتهم بالظرف المختوم 

لدخول المناقصة المذكورة أعاله. 
س���تتم المناقصة العامة من خالل طلب عطاءات تنافسية محلية وفقا ألحكام   )2
قانون الشراء العام رقم 8 لسنة 2014 والئحته التنفيذية«، علما بان المؤهالت 

المطلوب توفرها لدى المناقص الفائز محددة في وثائق المناقصة.
يمك���ن للمناقصين المهتمين تفحص وثائق المناقص���ة عبر البوابة الموحدة   )3
للمشتريات العامwww.shiraa.gov.ps، كما يمكنهم الحصول على معلومات 

إضافية من العنوان المبين أدناه خالل أوقات الدوام الرسمي.
يمك���ن للمناقصين المهتمين ش���راء وثائ���ق المناقصة من العن���وان المبين   )4
أدناه اعتبارا من ي���وم االثنين الموافق 2022/12/12، مابين الس���اعة 8:30ص 
وحتى2:30، وبعد دفع رس���وم غير مس���تردة مقدارها (200 ) شيكال للمناقصة 
يودع في بنك فلس���طين المحدود لحساب إيرادات وزارة المالية -األشغال على 

حساب رقم 8/219000/3001 في البنك.
زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي: س���تنظم زيارة ميدانية للموقع يوم االثنين   )5
الموافق 2022/12/19، الساعة العاشرة صباحا من مديرية اشغال واسكان اريحا 
، وس���يتم عقد اجتماع تمهيدي الستقبال استفس���ارات المقاولين في نفس 
المكان بعد انتهاء الزيارة الميدانية، ويكون آخر موعد الستقبال االستفسارات 

يوم الثالثاء الموافق 2022/12/20م.
يجب تسليم العطاءات في العنوان المبين أدناه وخالل ساعات الدوام الرسمي   )6
من 8:30ص 2:30-م وقبل الس���اعة الحادية عش���ر صباحا م���ن يوم االثنين 26 
/2022/12م، علم���ا ب���ان العط���اءات االلكترونية«غير مقبول���ة، ويجب أن تكون 
صالحية العطاءات سارية لمدة90 يوما بعد التاريخ النهائي لتسليم العطاءات. 
يجب أن يرفق مع كل عطاء »كفالة دخول عطاء بقيمة )24000 ش���يكل( لصالح   )7
وزارة األش���غال العامة واإلسكان، سارية المفعول لمدة 120 يوما تبدأ من تاريخ 

فتح العطاء،وفقا للنماذج والشروط الواردة في وثائق المناقصة.
8(  س���يتم اس���تبعاد العطاء الذي يصل بعد التاريخ والوقت المحددين، وسيتم 
فت���ح العطاءات بحضور ممثلي المناقصين الذين يرغبون في ذلك في العنوان 

المبين أدناه في تمام الساعة 11:00 صباحا من يوم االثنين 2022/12/26م.
العنوان: وحدة العط���اءات والتكاليف والتقديرات- مبنى وزارة االش���غال العامة   )9
واالس���كان في بيتونيا – الطابق الثاني- ش���ارع يافا- البالوع-  فلسطين ،  تلفون 

الوزارة: 7/ 2966006 - 02  /  0594277580  فاكس: 02-2987890 
 مالحظة: رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء

وزارة األشغال العامة واإلسكان

 دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

بلدية جنين

إعالن طرح عطاء

 اسم المشروع: توريد أجهزة لمختبر دائرة المياه والصرف الصحي.
 تعلن بلدية جنين عن طرح عطاء توريد أجهزة لمختبر دائرة المياه والصرف الصحي 
بتمويل مش���ترك مع مقاطعة فال دو مارن الفرنس���ية ومؤسسة س���ياب الفرنسية 
التقدم وفقا لجداول الكميات والش���روط العامة والخاصة بالمش���روع. فعلى الراغبين 

في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:
 1. يجب على المناقص أن يكون مس���جاًل  رسميا في دوائر الضريبة ووزارة الصحة 

الفلسطينية.
 2. العطاءات س���تكون عطاءات تنافس���ية محلية وحس���ب اآلليات المعتمدة لدى 
بلدية جنين. الشراء حسب عطاءات تنافسية محلية مفتوحة للشركات المؤهلة 

حسب وثائق العطاء .
 3. الش���ركات المؤهلة يمكنها الحصول على المعلومات الالزمة من لجنة العطاءات 
- وح���دة العطاءات والمش���تريات، بحيث يمكنهم االطالع عل���ى وثائق العطاء 
والحص���ول عليها وذلك ابتداء من الس���اعة 8 صباح���ا - 2:00 ظهرا من تاريخ 

.2022/12/12
 4. يج���ب على المناق���ص تقديم كفالة دخول مناقصة بقيم���ة 8,000 يورو وذلك 
بكفالة بنكية س���ارية المفعول لمدة ال تقل عن 90 يوما من تاريخ فتح العطاء.                   
5. األسعارباليورو وشاملة لجميع الضرائب وعلى الشركة المتقدمة للعطاء دفع 

جميع انواع الضرائب.
 6. كل ش���ركة ترغب في التقدم لهذا العطاء تس���تطيع الحصول على نس���خة من 

العطاء من مقر البلدية مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 100 يورو أو ما يعادلها.
 7. موعد االجتماع التمهيدي للمناقصين هو يوم الخميس الموافق 15 / 12 / 2022 

الساعة 11:00 صباحا في مقر دائرة المياه والصرف الصحي شارع الناصرة.
 8. آخر موعد لتس���ليم العطاءات الس���اعة 11:00 ظهرًا من ي���وم االثنين الموافق 
2022/12/23 في مقر بلدية جنين/ وحدة العطاءات والمش���تريات مع العلم أنه 

لن يقبل أي عطاء بعد هذا الموعد.
 9.فتح المظاريف يوم االثنين الموافق 2022/12/23 الس���اعة 11:00 ظهرًا في مقر 

بلدية جنين وحدة العطاءات والمشتريات.
 10.رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء .

 11.لمزي���د م���ن المعلومات يرجى االتص���ال على الرقم 042502023 من الس���اعة 
التاس���عة صباحا وحتى الثاني���ة ظهرا وذلك خالل جميع ايام االس���بوع ما عدا 

ايام الجمعة.
 رئيس بلدية جنين
 نضال عبد الفتاح عبيدي

فقد بطاقة هوية
  بي���ت لح���م – أعل���ن أن���ا مارس���يل محمود 
مصطفى أبو ش���عيره من بي���ت لحم عن فقد 
بطاقة هويتي الش���خصية والتي تحمل رقم 
401506704 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

إلى أقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة 

محكمة رام الله والبيرة الشرعية
إعالن حصر إرث 

صادر عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية 
تق���دم المس���تدعي نعيم عب���د العزيز عبد 
النب���ي غيث م���ن البيرة يحم����ل هوية رقم 
) 936835818 ( باس���تدعاء يطل���ب في���ه 
تس���جيل حجة حص���ر ارث تتضم���ن وفاة 
المرحوم عماد عب���د العزيز غي�ث م�ن اه�الي 
البيرة فيها بتاريخ 7 / 11 / 2022م وانحصر 
ارثه الش���رعي في والده نعي���م عبد العزيز 
عبد النبي غي���ث وفي زوجت���ه نجمة محمد 
رشيد غيث، وايضا تسجيل حجة حصر ارث 
تتضمن وفاة المرحومة ابنته سها نعيم عبد 
العزيز غيث بتاريخ 13/ 11/ 2022م وانحصر 
ارثها الش���رعي في والدها نعيم عبد العزيز 
عب���د النبي غي���ث فقط ال غير، وأن���ه ال وارث 
وال مس���تحق للتركة س���وى من ذكر، فمن له 
ح���ق االعتراض أو لدي����ه معلومات تغاير ما 
تقدم به المستدعي المذكور فعليه مراجعة 
محكمة رام الله والبيرة الشرعية خالل عشرة 
أي���ام من تاريخ النش���ر. تحري���رًا في 17/ 5/ 

1444 ه� وفق 2022/12/11م.
رئيس محكمة رام الله والبيرة الشرعي
 القاضي: مهند يعقوب ابو رومي

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل االراضي
دائرة االراضي في سلطة

 االراضي رام الله
رقم الملف: 49649/ج/2022

التاريخ: 2022/12/11
إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله

يعلن للعموم أنه تق���دم إلى دائرة االراضي 
رام الل���ه الس���يد/ س���عيد وفخري���ة ابن���اء 
محم���د عبد الحليم حمي���دة ومها عبد محمد 
حمي���دة وري���م وش���يرين وفداء بن���ات عبد 
الحميد محم���د حميدة ونائل���ة عبد الحميد 
احمد حمي���دة ومحمد ون���ور وماجدة وليندا 
ابناء وبن���ات خضر محمد حميدة بواس���طة 
الوكيل محمد عب���د الكريم مصطفى حميدة 
 2021/10489 العام���ة رقم  الوكالة  بموجب 
الص���ادرة بتاري���خ 15/ 6/ 2021 ع���دل رام 
الل���ه والوكال���ة العامة رق���م 10665/ 2021 
الص���ادرة بتاريخ 2021/6/16 ع���دل رام الله  
2021/11481 الصادرة  العامة رقم  والوكالة 
بتاري���خ 2021/6/24 ع���دل رام الله والوكالة 
الخاصة رق���م 2022/29523 الصادرة بتاريخ 

2022/12/5 عدل رام الله 
الصادرة من كاتب عدل رام الله  

وذل���ك بمعاملة بي���ع على أراض���ي المزرعة 
الشرقية حوض رقم 16 قطعة رقم 116

فم���ن له اعت���راض على ذلك علي���ه 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.
اسم الموكل )المالك( اسم الوكيل

دائرة األراضي رام الله

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل االراضي
دائرة االراضي في سلطة 

االراضي رام الله
رقم الملف: 49676/ج/2022

التاريخ: 2022/12/11
إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله

يعلن للعموم أنه تق���دم إلى دائرة االراضي 
رام الل���ه الس���يد/ »محم���د صبح���ي« وعبد 
الرحيم وحليمة وثمينة ابن���اء وبنات محمد 
عب���د الحليم حميدة بواس���طة الوكيل العام 
محمد عب���د الكريم مصطفى حميدة بموجب 
الوكال���ة العامة رق���م 6082 الصادرة بتاريخ 
2021/10/24 تصديق وزارة العدل والوكالة 
العامة رق���م 2021/10664 الصادرة بتاريخ 
2021/6/16 عدل رام الل���ه والمعطوفة على 
العامة رق���م 2008/10035 الصادرة بتاريخ 
2008/8/5 عدل رام الله والوكالة العامة رقم 
2021/11480 الص���ادرة بتاريخ 2022/6/24 
رق���م  العام���ة  والوكال���ة  الل���ه  رام  ع���دل 
2021/10665 الص���ادرة بتاريخ 2021/6/16 

عدل رام الله 
الصادرة من كاتب عدل رام الله  

وذل���ك بمعاملة بي���ع على أراض���ي المزرعة 
الشرقية حوض رقم 16 قطعة رقم 116

فم���ن له اعت���راض على ذلك علي���ه 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.
اسم الموكل )المالك(  اسم الوكيل

دائرة األراضي رام الله

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل االراضي
  دائرة االراضي في سلطة

 االراضي رام الله
رقم الملف: 49688/ج/2022

التاريخ: 2022/12/11
إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله

يعلن للعموم أنه تق���دم إلى دائرة االراضي 
رام الله الس���يد/ »محمد صبحي« محمد عبد 
الحلي���م حميدة وعب���د الرحي���م محمد عبد 
الحلي���م حمي���دة وحليمة وفخري���ة وثمينة 
بن���ات محمد عبد الحليم حمي���دة، ومها عبد 
محمد حميدة وريم وشيرين وفداء بنات عبد 
الحميد محمد حميدة بواسطة الوكيل العام 
محمد عب���د الكريم مصطفى حميدة بموجب 
الص���ادرة   2021/10664 العام���ة  الوكال���ة 
بتاريخ 2021/6/16 عدل رام الله والمعطوفة 
على الوكالة العام���ة 2008/10035 الصادرة 
بتاري���خ 2008/8/5 ع���دل رام الل���ه والوكالة 
العام���ة 2021/11480 الصادرة بتاريخ  24/ 
6/ 2021 عدل رام الل���ه والوكالة العامة رقم 
2021/10665 الص���ادرة بتاريخ 2021/6/16 
رق���م  الخاص���ة  الل���ه والوكال���ة  رام  ع���دل 
2022/29523 الص���ادرة بتاريخ 2022/12/5 
ع���دل رام الله والعامة 6082 الصادرة بتاريخ 

2021/10/24 تصديق وزارة العدل
الصادرة من كاتب عدل رام الله  

وذل���ك بمعاملة بي���ع على أراض���ي المزرعة 
الشرقية حوض رقم 18 قطعة رقم 128

فم���ن له اعت���راض على ذلك علي���ه 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.
اسم الموكل )المالك(  اسم الوكيل

دائرة األراضي رام الله

دولة فلسطين 
وزارة الحكم المحـلي 

مديرية رام الله والبيرة
إعالن صـادر 

عن اللجنة االقليمية للتخطيط والبناء 
لمحافظة رام الله والبيرة 

بش���أن اي���داع مش���روع تنظي���م تفصيلي 
لتنظيم طريق مشاة بعرض 6م حوض ) 11 
( القطرواني من أراضي عطارة - رقم المشروع 

 ) 2022/48/1577 (
تعلن اللجن���ة االقليمية لمحافظ���ة رام الله 
والبيرة عن ايداع مش���روع تنظيم تفصيلي 
لتنظيم طريق مش���اة بعرض 6م، والمتعلق 
بالقطع ذوات األرق���ام ) 89، 91، 104، 109، 
 ،239  ،237  ،225  ،207  ،202  ،201  ،116
240، 241، 267، 268، 220، 224 ( ح���وض 
) 11 ( القطروان���ي من أراض���ي عطارة وذلك 
حس���ب المخطط���ات المعلن���ة والمعلق���ة 
لالعتراض���ات في مق���ر بلدية عط���ارة ومقر 
مديرية الحك���م المحلي/ محافظ���ة رام الله 
والبيرة وذلك اس���تنادا للمادتين ) 20،21 ( 
من قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية رقم 
) 79 ( لس���نة 1966 م ويجوز ألي ش���خص 
وألي سلطة أو مؤسسة رسمية أو أهلية ممن 
لهم مصلحة في ذل���ك تقديم اقتراحاتهم 
أو اعتراضاتهم على المش���روع معنونة إلى 
رئيس لجنة التنظيم المحلية خالل ثالثين 
يومًا من تاريخ إع���الن االيداع في جريدتين 
أو االقتراحات  محليتين وتدعم االعتراضات 
المقدمة حيثم���ا أمكن بمخططات ايضاحية 

ووثائق ثبوتية.
 د . عزام الحجوج 
رئيس اللجنة االقليمية للتخطيط والبناء 
لمحافظة رام الله والبيرة

فقد بطاقة هويه 
  بي���ت لحم – أعلن أنا عبد الرحمن أمجد احمد 
اس���عد من ارط���اس عن فقد بطاق���ة هويتي 
الش���خصية التي تحمل رق���م 406508960 
فالرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها إلى أقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

دولة فلسطين
السلطة القضائية

إخطار تنفيذي بالنشر
صادر عن دائرة تنفيذ الخليل

تاريخ التحرير: 2022/12/6
رقم القضية: 2022/4529 سجل تنفيذ

إل���ى المدين/ المحك���وم عليه: بش���ار عبد 
الرحمن نمر الزعتري 933266710 � الخليل، 

ضاحية الرامة.
أخب���رك بأن الدائ���ن/ المحكوم له: ش���ركة 
البنك العرب���ي )ش.م.ع( 562800045 � رام 

الله.
قد أبرزت لهذه الدائرة كمبياالت 

تحمل توقيعك/ بصمتك ومستحقة األداء 
بمبلغ 690 دوالر أمريكي

 المرفق عنها صورة لالطالع
لذل���ك فإنه يتوجب حض���ورك ومراجعتك 
بالذات أو إرسال وكيل عنك لدائرة التنفيذ 
خالل اس���بوعين م���ن تاريخ ه���ذا اإلعالم 
وفقًا ألحكام الم���ادة 10 من قانون التنفيذ 
الفلسطيني 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 االراضي
دائرة االراضي في سلطة

 االراضي شمال رام الله
رقم الملف: 49249/ج/2022

التاريخ: 2022/12/7
إعالن صادر عن دائرة األراضي شمال 

رام الله
يعلن للعموم أنه تق���دم إلى دائرة األراضي 
ش���مال رام الله السيد/ة وس���ام محمد جبر 
عب���د اللطيف بصفته الش���خصية وبصفته 
وكي���ل عن محم���ود محم���د جب���ر قدادحة 
بموج���ب الخاصة رق���م 2008/1806 بتاريخ 

2008/3/23 تصديق وزارة العدل
الصادرة من كاتب عدل 

وذلك بمعاملة بيع على أراضي عطارة حوض 
رقم 7 قطعة رقم 92

فم���ن له اعت���راض على ذلك علي���ه 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.
اسم الموكل )المالك(  اسم الوكيل

دائرة األراضي شمال رام الله

دولة فلسطين
السلطة القضائية 

محكمة صلح رام الله
الرقم: 2022/1595 حقوق 

تاريخ التحرير: 2022/11/24 
 مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر 

صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى رقم: 2022/1595 حقوق
الى المدعى عليه: نبيل مصطفى محمد ابو عواد 850030552 من يطا.

يقتض���ى حضورك إلى محكمة صلح رام الل���ه يوم الثالثاء 2023/1/17، الس���اعة 00: 9 للنظر 
في دعوى حق���وق رقم 2022/1595 والت���ي اقامها عليك المدعي ش���ركة االتصاالت الخلوية 
الفلسطينية/ رام الله بدعوى وموضوعها المطالبة بمبلغ مالي، بقيمة 2110 شيقل اسرائيلي - 

وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي: 
الئحة وأسباب الدعوى: 

1. الش���ركة المدعية تعمل بمجال االتصاالت الخلوية ومس���جلة حس���ب األصول لدى مراقب 
الش���ركات بوزارة االقتص����اد الوطني برام الله تحت الرق���م )562451310 ( وتعمل على تزويد 
العامة بش���رائح اتص�ال خل���وي وخدمة االتص�ال بنظ���ام الفاتورة وأجهزة اتصال الس���لكي ) 

موبايل(.
 2. المدع���ى علي���ه كان قد اش���ترك لدى الش���ركة المدعية وعل���ى نظام الفات���ورة تحت رقم 
)0599177744( وقد تراكم بذمته مبلغ وقدره )2110 ( ألفان ومائة وعش���رة شيكل بدل قيمة 
فواتير عن إجراء مكالمات و/ أو ش���راء أجهزة ومرفق صورة عن الفاتورة و/ أو كش���ف الحس���اب 

الخاص بالمدعى عليه ضمن الئحة الدعوى هذه.
 3. قام���ت الجهة المدعية بمطالبة المدعى علي���ه مرارًا وتكرارًا بض�رورة دفع المبالغ المترص�دة 
بذمته وكما هو وارد بالبند الثاني أعاله إال أن المدعى عليه لم يستجب لمطالبات المدعية و/ او 

يقم بالدفع وذلك دون وجه حق او مسوغ قانوني . 
4. المدعية ونتيجة لتعن���ت وتخلف المدعى عليه المذكور أعاله بعدم دفع المبالغ المترص�دة 

بذمته موض�وع 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 أسباب تلتمس الجهة المدعية ما يلي:
 1 - تبليغ المدعى عليه نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها. 

-2 في جلس����ة المحاكمة وغ���ب االثبات الحكم بإل���زام المدعى عليه بدف���ع المبلغ المدعى به 
وهو مبلغ ) 2110 ( ألفان ومائة وعش���رة ش���يكل موضوع الدعوى، وإلزامه بالرسوم والمصاريف 

والنفقات وأتعاب المحاماة.
مع االحترام

وكيل المدعية
المرفقات: -1 وكالة محام 2 - حافظة مستندات. 

ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى.
ويتوجب علي���ك تقديم الئحة جوابية خالل المدة القانونية م���ن اليوم التالي لتاريخ تبليغك 
بالنش���ر بإح���دى الصحف المحلية عمال بالم���ادة ) 62 ( من قانون أص���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 رام الله

دولة فلسطين 
محكمة تسوية األراضي

 والمياه رام الله 
تبليغ بالنشر

 علم وخبر وتبليغ بالنشر 
ف���ي القضي���ة رق���م: 5461-2022 رام الله 

والبيرة 
صادر عن محكمة تسوية أراضي بلعين

طالب التبلي���غ المعترض:  زينب علي محمد 
ياسين 

المطل���وب تبلي���غ المعترض علي���ه: 1. علي 
إبراهيم علي منص���ور 2. وليد إبراهيم علي 

منصور.
الموض���وع: اعت���راض على تس���جيل قطعة 
األرض رقم ) 286 ( حوض ) 11 ( من أراضي 

بلعين
 أق���ام المعت���رض ه���ذا االعت���راض ض���د 
المعترض عليهم أصله���م من بلعين وهم 
خ���ارج البالد وعودتهم غي���ر منتظرة أود أن 
اعلمكم، ب���أن المعترض المذك���ور أعاله قد 
تقدم باعتراض لدى محكمة تسوية أراضي 

بلعين يحمل الرقم 2022-5461 
الموضوع: اعتراض حصة ارثية 

وقد تقرر بموجب ذلك تعيين جلس���ة للنظر 
فيه���ا المواف���ق 5 / 1 / 2023. لذا يقتضى 
عليك تقديم الئحة جوابي���ة خالل 15 يوما  
من تاريخ تبليغك الئحة الدعوى وفق المادة 
62 من قان���ون أصول المحاكم���ات المدنية 

والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
 واذا لم تحضر أو ترس���ل وكيال عنك سوف 

يتم السير بالدعوى وفق احكام القانون.
رئيس قلم محكمة تسوية اراضي رام الله 
والبيرة 
عهد زيد

دولة فلسطين 
محكمة تسوية األراضي

 والمياه رام الله 
تبليغ بالنشر علم وخبر وتبليغ بالنشر 

في القضية رقم: 2022-4685 
صادر عن محكمة تسوية أراضي رام الله 

والبيرة
طالب التبليغ المعترض: بدرة محمد محمود 

جبارة. 
المطل���وب تبليغ المعترض علي���ه: زياد عبد 

الحفيظ محمود جبارة. 
الموض���وع: اعت���راض على تس���جيل قطعة 
األرض رق���م ) 171 ( حوض ) 14 ( حي رقم ) 
2 ( من أراضي ترمسعيا. أقام المعترض هذا 
االعت���راض ضد المعت���رض عليهم أصلهم 
من ترمس���عيا ومقيمين خ���ارج البالد أود أن 
اعلمكم ب���أن المعترض المذك���ور أعاله قد 
تقدم باعتراض لدى محكمة تسوية أراضي 

ترمسعيا يحمل الرقم 2022-4685 
الموضوع: اعتراض حصة ارثية 

وقد تقرر بموجب ذلك تعيين جلس���ة للنظر 
فيه���ا المواف���ق 2 / 1 / 2023. لذا يقتضى 
عليك تقديم الئحة جوابي���ة خالل 15 يوما  
من تاريخ تبليغك الئحة الدعوى وفق الماده 
62 من قان���ون أصول المحاكم���ات المدنية 

والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
 واذا لم تحضر أو ترس���ل وكيال عنك سوف 

يتم السير بالدعوى وفق احكام القانون.
 رئيس قلم محكمة تسوية أراضي رام 
الله والبيرة 
عهد زيد

دولة فلسطين
السلطة القضائية

إخطار تنفيذي بالنشر
صادر عن دائرة تنفيذ جنين
تاريخ التحرير: 2022/11/17

رقم القضية: 2022/5682 سجل تنفيذ
إل���ى المدين/ المحكوم علي���ه: أحمد نبيل 
فضل الطاهر 901533281 � جنين، يعبد، 

منطقة الطاهر.
أخب���رك بأن الدائن/ المحكوم له: حس���ين 
نادر حسين أبو زينة 854713849 � جنين.

قد أبرز لهذه الدائرة: شيكات
تحم���ل توقيع���ك/ بصمتك ومس���تحقة 

األداء بمبلغ 2800 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 وفقًا ألح���كام المادة 10 من قانون 
التنفي���ذ الفلس���طيني حس���ب األصول، 
وإذا ل���م 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  
 تاريخ التحرير: 2022/12/5

هيئ���ة  صادر عن محكمة صلح جنين  
القاضي : ياسر ضبابات 

في الدعوى رقم 2021/865 حقوق  
طال���ب التبليغ : أيمن محمد قاس���م قبها، 

المحامي: رامي بسام محمد ميتاني.
المطل���وب تبليغه : محم���ود وجيه صالح 
عمارن���ة � أريحا، مركز اإلص���الح والتأهيل 

في أريحا.
الجلس���ة يوم األحد الموافق 2023/1/15 

الساعة 9:00
وعم���اًل بأحكام المادة 20 من قانون أصول 
المحاكم���ات المدني���ة والتجاري���ة رقم 2 
الحضور  2001 يتوج���ب علي���ك  لس���نة 
إلى المحكم���ة اعاله ف���ي الموعد المحدد 
أو إرس���ال مح���اٍم عنك  وكذل���ك يتوجب 
عليك تقدي���م الئحة جوابي���ة خالل مدة 
خمسة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذا 
اإلعالن بواسطة النشر في إحدى الصحف 
المحلية ويمكنك استالم نسخة عن الئحة 
الدع���وى ومرفقاته���ا من قل���م المحكمة 

وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريًا.
رئيس القلم

 دولة فلسطين
السلطة القضائية

علم وخبر وتبليغ بالنشر
تاريخ التحرير: 2022/12/11

صادر عن محكمة بداية بيت لحم، هيئة القاضي: شادي طباخي
في الدعوى رقم: 2022/226 حقوق.

طالب التبليغ: المحكمة
المطلوب تبليغه: 2. ادمون حنا عيس���ى ابو فرحة 988235743 � بيت لحم، بيت س���احور، سوق 

الشعب سنتواري الراعي الصالح.
االوراق المبلغة: موعد جلسة والئحة دعوى

الجلسة يوم االربعاء الموافق 2023/1/18 الساعة 9:00.
رئيس القلم. 

موضوع الدعوى وقيمتها: المطالبة ببدل اجور وحقوق عمالية مبلغ وقدره ) 446560 ( ش���يقل، 
اربعمائة وستة واربعون الفا وخمسمائة وستون شيقل . 

الئحة واسباب الدعوى:
 1. عمل المدعي لدى المدعى عليهما وتحت رقابتهما وادارتهما واش���رافهما منذ شهر أيار من 
العام 1997 لغاية ش���هر أيلول من الع���ام 2021 كمعلم حديد بناء ومراقب بناء وكان يتقاضى 
اجرة يومية مقدارها ) 160 ( مائة وس���تون ش���يقل، وكان يعمل بمعدل ) 12 ( س���اعة اضافية 
باالسبوع في العام الثاني والعام الثالث من سنوات عمله لدى المدعى عليهما دون ان يتقاضى 

بدل هذه الساعات .
 2. في شهر ايلول من العام 2021 قام المدعي بترك العمل لدى المدعى عليهما وذلك السباب 

خاصة ومن تلقاء نفسه .
 3. طيل���ة فت���رة عمل المدعي لدى المدع���ى عليهما لم يكن المدعي يتقاض���ى بدل يوم راحة 
اس���بوعية وكذلك بدل اجازات وكلما كان يصادف اعياد دينية ووطنية ورسمية كان على رأس 

عمله وان كل ما كان يتقاضاه المدعي هو اجره اليومي الذي يعمل به.
4. نتيجة للعالقة ما بين المدعي والمدعى عليهما فقد ترصد للمدعي في ذمة المدعى عليهما 

المبالغ التالية :
 أ.  بدل مكافأة نهاية خدمة عن أربع سنوات مبلغ وقده ) 120000 ( شيقل . 

ب. بدل اجازات سنوية مبلغ وقدره ) 56000 ( شيقل . 
ت. بدل اليوم السابع وهو الراحة األسبوعية مبلغ وقدره ) 192000 ( شيقل.  

ث.الفرق ما بين االجرة اليومية و%150 من اجره اليومي في األعياد الدينية والوطنية والرسمية 
طيلة مدة عمله مبلغ وقدره ) 44000 ( شيقل .

ج. بدل س���اعات اضافية مبلغ وقدره ) 34560 ( ش���يقل، عن س���نوات العمل م���ن العام 1998 
والعام 1999 . 

وبذلك يكون مجموع المبالغ المستحقة للمدعي في ذمة المدعى عليهما مبلغ وقدره ) 446560 
( شيقل، اربعمائة وستة واربعون الفا وخمسمائة وستون شيقل .

 6. طالب المدعي المدعى عليهما بتسديد المبالغ المستحقة في ذمته اال انه رفض الدفع دون 
وجه حق او مسوغ قانوني سليم . 

لمحكمتكم الموقرة صالحية النظ���ر والفصل في هذه الدعوى نظرا لماهيتها وقيمتها وموطن 
ومركز المدعى عليهما .

 الطل���ب : يلتم���س المدعي م���ن محكمتكم الموقرة تبلي���غ المدعى عليهما نس���خة من الئحة 
الدع���وى ومرفقاتها وتعيين موعد للمحاكمة، وغب االثب���ات الحكم بإلزام المدعى عليهما بدفع 
مبلغ ) 446560 ( ش���يقل، اربعمائة وس���تة واربعون الفا وخمسمائة وس���تون شيقل، للمدعي 

وتضمينهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
 مع االحترام 

تحريرا في 2022/6/4
 وكيل المدعي 
المحامي: محمد سعدي دعامسة

 دولة فلسطين

وزارة االشغال العامة واالسكان

دائرة العطاءات المركزية

 لصالح وزارة االشغال العامة واالسكان

 اعالن تمديد فترة بيع مناقصة 

MPWH/MOF/2022/080-CTD: رقم المناقصة  
اسم المناقصة: :إعادة انشاء طريق ام لصفا – خلة الميه / محافظة الخليل

 ترغ���ب دائرة العطاءات المركزية في طرح مناقصة بتمويل من وزارة المالية حس���ب 
التفصيل التالي:

المؤهل���ون لالش���تراك في العط���اء: يح���ق للمقاولين المصنفي���ن لدى لجنة   .1
التصنيف الوطنية في مجال الطرق ثانية فأعلى والمتجاوبين مع شروط العطاء 

المشاركة في هذا العطاء.
يمك���ن الحصول على أية معلومات إضافية م���ن اإلدارة العامة للطرق في وزارة   .2

األشغال العامة واإلسكان على تلفون 022966006.
الحصول على وثائق العطاء: يمكن للراغبين في المش���اركة في هذا المناقصة   .3
االطالع و الحصول على وثائق المناقصة من دائرة العطاءات المركزية في مبنى 
وزارة االشغال العامة واإلسكان  )الطابق األول( –بيتونيا–شارع البالوع ) المعبر( 
، وذل���ك اعتبارا من يوم االحد المواف���ق 2022/11/20 وحتى يوم االحد الموافق 
2022/12/18خالل اوقات الدوام الرس���مي مقابل رسم غير مسترد بقيمة 500 
ش���يكل لكل مناقصة يودع في بنك فلس���طين المحدود لحساب ايرادات وزارة 

المالية – األشغال على حساب رقم 8/219000/3001 في البنك.
زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي: تكون زيارة الموقع بش���كل منفرد علما بانه   .4
تم عمل زيارة ميدانية للموقع يوم االربعاء الموافق 2022/12/07، على ان يكون 
آخر موعد الس���تقبال االستفسارات يوم االربعاء الموافق 2022/12/14 م، وآخر 

موعد للردود على االستفسارات هو االحد الموافق 2022/12/18 م.
كفال���ة دخول العطاء: يجب أن يرفق كل عطاء بتأمين )كفالة المناقصة( بقيمة   .5
180000 ش���يكل لصالح وزارة االش���غال العامة واالس���كان كما ورد في جدول 
بيانات العطاء. ويجب ان تكون العروض صالحة لمدة 120 يوما من تاريخ الفتح 
)20/12/2022-18/04/2023( والكف���االت صالح���ة لمدة 30 يوم���ا بعد انتهاء 

صالحية العروض )150 يوما من تاريخ الفتح 20/12/2022 2023-/18/05 ( .
تسليم وفتح العروض: يتم تسليم العروض في ظرف مغلق ومختوم ومكتوب   .6
عليه اس���م العطاء ورقمه في دائرة العطاءات المركزية في مبنى وزارة االشغال 
العامة واالس���كان، في موعد اقصاه الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الثالثاء 
الموافق 2022/12/20 م، وسوف يتم فتح العروض في جلسة علنية في نفس 

الموعد والمكان.
العن�����وان: دائرة العطاءات المركزية - وزارة االش���غال العامة واإلس���كان - في   .7

بيتونيا–شارع معبر عوفر– الضفة الغربية
تلفاكس : 0097022909092

مالحظة: رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء.
دائرة العطاءات المركزية

فقد بطاقة هوية
اعلن انا  اماني فراس صالح بشارات عن فقد 
بطاقة هويتي الشخصية والتي تحمل الرقم 
409396876 الرجاء ممن يجدها تس���ليمها 

الى اقرب مركز للشرطة وله جزيل الشكر.

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين
 رقم المعاملة:49194 /ج/2022

التاريخ:2022/12/07
إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي 

محافظة جنين
يعلن إلط���الع العموم بأنه تق���دم إلى هذه 
الدائ���رة ) راجح هاني راج���ح مويس    ( من 
بصفت���ي وكيل ع���ن  هاني راج���ح فياض 
موي���س بموج���ب الوكال���ة العام���ه   رق���م 
ع���دل  ع���ن  الص���ادرة   )  725/2019/443 (
جني���ن  بتاري���خ )  2019/01/21(  المباع 5 
متر فقط وذل���ك لتقديم معامل���ة بيع رقم 
)49194/ج/2022 ( عل���ى ح���وض  رق���م )  
20068  (  على قطعه رقم  )08 (  من أراضي 

جنين     .
فمن له أي اعت���راض عليه التقدم باعتراضه 
إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز خمسة 
أيام من تاريخ النش���ر وإال سيتم السير في 

إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
  حسب الوكاالت

فقد هويةمدير تسجيل أراضي محافظة جنين
جنين - أعلن انا : مراد محمود عبد الغول    عن 
فقدان هويتي الش���خصيه التي تحمل الرقم 
)403169048( الرجاء ممن يجدها ان يسلمها 

الى اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر .

"التربية" و"الثقافي البريطاني" يعقدان 
منــتـــدى لمعلـمـي اللــغــة اإلنجـلـيزيــة

رام الل����ه - "األي����ام": عق����دت وزارة التربية 
والتعليم، بالش����راكة مع المجل����س الثقافي 
تربوي����ًا حول  أم����س، منت����دى  البريطان����ي، 
ز على 

ّ
تدري����ب معلمي اللغة اإلنجليزي����ة، رك

تقيي����م التدريب����ات وعرض الخب����رات وأخذ 
التغذي����ة الراجعة من الطلب����ة، والعمل على 
مواصلة البرنامج وتطويره بما يخدم العملية 

التعليمية.
وش����ارك في اللقاء، وزي����ر التربية مروان 
عورتان����ي، والمدي����ر اإلقليم����ي للمجلس 
الثقاف����ي البريطاني مارتن دولتري، وعدد 
م����ن ال����وكالء المس����اعدين والمديري����ن 
اإلنجليزية  اللغ����ة  ومش����رفي  العامي����ن، 

ومعلميها.
وأك����د عورتان����ي أهمية اللغ����ة اإلنجليزية؛ 
كونه����ا اللغة الس����ائدة في العال����م واألكثر 
انتش����ارًا، موضح����ًا الحاجة الكبرى للش����عب 
الفلس����طيني الذي يرزح تحت االحتالل للغة 
اإلنجليزي����ة للمس����اهمة ف����ي نش����ر الرواية 
الفلس����طينية للعالم، وأشار إلى الجهد الذي 
تبذل����ه الوزارة في تدريب معلمي ومش����رفي 

اللغة اإلنجليزية.
م����ن جهت����ه، تطرق دولت����ري إل����ى البرامج 
التدريبي����ة الت����ي ينفذها المجل����س بمجال 
تعلي����م اللغة اإلنجليزية بالتع����اون مع وزارة 
 Get التربي����ة، بم����ا فيه����ا البرنام����ج الجديد

Speaking
وتخل����ل المنتدى ع����روض ع����ن البرامج 
"الثقاف����ي  نفذه����ا  الت����ي  التدريبي����ة 
البريطاني" ف����ي العقدين اآلخرين بمجال 
تدري����ب معلمي اللغ����ة اإلنجليزية، حيث 
استعرض معتز عصفور من اإلدارة العامة 
للتعلي����م المدرس����ي البرام����ج التدريبية 
الت����ي تلقاها المعلم����ون، مبينًا التحوالت 
التي ط����رأت عليها من حيث آلية التنفيذ، 
ومدته، ودور المتدربين، واألثر الذي تركته 
على المعلمين، وتحدث عدد من المعلمين 
ممن استفادوا من البرامج التدريبية التي 
قدمها المجل����س البريطاني عن تجاربهم 
اكتس����بوها  التي  والخبرات  الش����خصية، 
واألث����ر ال����ذي تركت����ه ه����ذه البرامج على 

أدائهم التعليمي وتعلم طلبتهم.

بيت لحم: "القدس المفتوحة" 
تنظم أسبوع فعاليات شكسبير

بيت لحم - "األيام": نظم فرع جامعة القدس المفتوحة في بيت لحم، أسبوع 
 knocking at -2022 Shakespeare's Return Event فعاليات شكسبير
21st Century the  بمبادرة وإشراف عضو هيئة التدريس في قسم اللغة 

اإلنجليزية وآدابها في كلية اآلداب د. أمل النتشة.
وافتتح أس���بوع فعاليات شكس���بير بحضور مدير الفرع د. محمد ذويب، 
وعميد كلية اآلداب د. زاهر حنني، والمس���اعد األكاديمي في فرع بيت لحم 
محمد قيوي، والفنان المقدسي حسام أبو عيشة، وأستاذة الموسيقى روان 

عرفة، وعدد من أعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية.
وأشار د. ذويب إلى أهمية مثل هذه الفعاليات التي تنمي مواهب الطلبة 

وتصقل شخصياتهم.
وتحدث د. حنني عن أهمية مثل هذه الفعاليات لرفع كفاءة الطلبة، التي 

تنسجم مع رؤية الجامعة ورسالتها.
بدورها، تحدثت د. النتشة عن أهمية هذه الفعالية التي تأتي ضمن إطار 
رعاية مواهب الطلبة وترفع المس���توى الثقاف���ي واللغوي لديهم من خالل 

دمجهم وإشراكهم في فعاليات وأنشطة هادفة.
وقدمت د. النتش���ة عرضًا حول الفعالية التي ش���ارك فيها 41 طالبًا وطالبة 
من قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها، حيث تم توزيع الطلبة المشاركين في فرق 
ولج���ان تحضيرية، تمت متابعتها من خالل اللق���اءات واالجتماعات الدورية 
الوجاهي���ة واالفتراضية من���ذ اإلعالن عن الفعالية، ش���ملت التحضير لألزياء 

والتمثيل والديكور والموسيقى التصويرية والرسم والمعرض والمسابقة.  
وفي نهاية الفعالية، تم تكريم جميع الطلبة المشاركين وتوزيع الجوائز 

والهدايا عليهم. 

استطــالع لـ"أمــان": مـعـالجــة تفـشـي 
الفساد ضمن أهم األولويات لدى المواطن

فقد  لحلها،  باألولوية  تحظى 
احتل موضوع تفشي الفساد 
المرتبة الثانية بنس���بة %25 
االقتصادية  األزم���ات  بع���د 

.)%28(
ويرى 24% م���ن المواطنين 
والمحس���وبية  الواس���طة  أّن 
انتشارًا،  األكثر  الجريمة  هي 
اخت���الس  جريم���ة  تليه���ا 
بالمرتب���ة  العام���ة  األم���وال 
الثاني���ة بنس���بة 23%، ث���م 
جريمة إساءة االئتمان بنسبة 
13%، ومن ثّم جريمة إس���اءة 
اس���تعمال الس���لطة بنسبة 
12%، وبنس���بة 10% جرائ���م 
الرش���وة مقابل تقديم خدمة 
عامة، وغس���ل األموال بنسبة 

.%8
االستطالع  نتائج  وأظهرت 
أن 85% من المواطنين يرون 
أّن دور اإلعالم المحلي ضعيف 
أو متوس���ط الفّعالي���ة ف���ي 
الكش���ف عن قضايا الفساد، 
ف���ي المقابل، ي���رى 59% من 
المواطنين أّن اإلعالم الرقمي 
)وكاالت اإلع���الم اإللكترونية 
واإلذاع���ات والفضائيات عبر 
اإلنترنت ووس���ائل التواصل 
االجتماعي( هو أكثر الوسائل 
اإلعالمية فعالية في تسليط 
الضوء والكش���ف عن قضايا 
فساد حدثت في العام 2022، 
مقارنة باإلعالم المرئي بنسبة 
المس���موع  واإلع���الم   ،%17
بنسبة 15%، واإلعالم المقروء 

بنسبة %6.

كم���ا أظهر االس���تطالع انه 
إقرار نظام حماية  بالرغم من 
 أّن 

ّ
المبلغين عن الفس���اد، إال

أغلبي���ة المواطنين )55%( ما 
زالوا يعتقدون أّن المواطنين 
يعزفون عن اإلبالغ عن الفساد 
لعدة أسباب منها عدم وجود 
للمواطنين  كافي���ة  حماي���ة 
وعدم  والش���هود،  المبلغين 
وج���ود وع���ي كاٍف بمعن���ى 
باإلضافة  وأش���كاله،  الفساد 
إل���ى ع���دم معرفة م���ن هي 
الجه���ة المخّولة باس���تقبال 
شكاوى الفساد، والخوف من 

االنتقام.
وبّينت نتائج االستطالع أن 
أغلبية واسعة من المواطنين 
85% ترى أّن الجهود المبذولة 

لمكافحة الفساد غير كافية.
االستطالع  نتائج  وكشفت 
المواطني���ن  نص���ف  أنَّ 
الضفة غير  ف���ي  المبحوثين 
وكفاية  بفاعلي���ة  مقتنعين 
ف���ة 

ّ
جه���ود الجه���ات المكل

الفس���اد، حي���ث  بمكافح���ة 
كون 

ّ
يش���ك زال���وا  ما  إنه���م 

باس���تقالليتها بنسبة تصل 
إلى 57%، بينم���ا )37%( من 
في  المبحوثين  المواطني���ن 
القطاع م���ا زالت غير مقتنعة 
فة 

ّ
المكل الجه���ات  بجه���ود 

وكفايتها  الفس���اد  مكافحة 
في القطاع، وما زالت نس���بة 
من 47% تشكك باستقاللية 
ف���ة مكافحة 

ّ
الجه���ات المكل

الفساد. 

رام الل���ه - "األي���ام": أظهر 
الع���ام  لل���رأي  اس���تطالع 
ذه االئتالف 

ّ
الفلس���طيني نف

من أجل النزاهة والمس���اءلة 
والقطاع  الضف���ة  في  )أمان( 
الفساد  تفش���ي  معالجة  أن 
تحت���ل الدرج���ة الثانية من 

حيث األولوية لدى المواطن.
وأظه���ر االس���تطالع، الذي 
الواقعة  الفت���رة  أجري خالل 
م���ا بين 10-16 أيل���ول 2022، 
بغ���رض رص���د التغّي���ر في 
المواطني���ن  انطباع���ات 
ووعيهم حول واقع الفس���اد 
 

ّ
ومكافحته، أنه م���ا زالت كل

م���ن القضاي���ا االقتصادية، 
وممارسات  الفساد،  وتفشي 
االحت���الل، وضعف س���يادة 
القانون، واستمرار االنقسام، 
الخم���س  المش���كالت 
يعتق���د  الت���ي  األساس���ية 
أن  يجب  أّنه���ا  المواطن���ون 


