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دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي
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سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

تسوية االراضي والمياه 

دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس 

رقم الملف: 2903/ج/2020 

دائرة تسجيل اراضي نابلس  

رقم الملف: 11/ق/2020 

محكمة تسوية اراضي دورا 

اعتراض 2016/1568 

اعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي نابلس السيد عدي مصطفى يوسف قاطوني وذلك بصفته 
وكيــال دوريا بموجــب الوكالة الدورية رقم 1908/2019/17300 تاريــخ 2019/11/17 والمعطوفة 
على الخاصة رقم 2018/19293/1819 بتاريخ 2018/12/30 عدل نابلس وذلك بمعاملة بيع على 
اراضي بيت ايبا حوض رقم 12 قطعة رقم 24 فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى 
دائرة األراضي خالل فترة خمسة أيام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة 

حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): حسن عوض نايف عفوري 

اسم الوكيل: عدي مصطفى يوسف قاطوني 

دائرة األراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد نايف عمر نايف فضه وذلك بصفته 
وكيــال دوريا بموجــب الوكالة الدويرة رقــم 998/2010/12056 بتاريــخ 2010/9/20 عدل نابلس 
بمعاملة بيع القطعة 22 من الحوض 7 سجل 13 صفحة 18 سجل رقم 8 صفحة رقم 83 سجل 10 
صفحة 22 من اراضي رفيديا والجنيد فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة 
األراضي خالل فترة خمســة أيام عمل رســمي من تاريخ نشــر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير 

باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): نصر وغازي ابناء بشير عيد فريتخ، مفيد امين سليم شامي 

اسم الوكيل: نايف عمر نايف فضة 

دائرة تسجيل اراضي نابلس 

تبليغ بواسطة النشر  صادر عن محكمة تسوية دورا في 
الدعوى رقم 2016/1568 

الى المعترض عليهم: 1 - ماجد يوسف محمد حجة من دورا ومقيم في امريكا 2 - محمد كامل محمد 
حجة من دورا ومقيم في امريكا 3 - جمال محمد حجة من دورا ومقيم في امريكا. 

نعلمكم بان المعترض 1 - اسماعيل ابراهيم اسماعيل العمايرة بواسطة وكيله االستاذ مراد ربعي 
قــد تقدم باعتراض يحمل الرقــم 2016/1568 موضوعه االعتراض علــى قطعة االرض رقم 50 

بموقع خلة ابو عطوان الحوض رقم 141 من ضمن اراضي دورا. 
وبناء على تقرر تبليغك موعد الجلسة المحدد بتاريخ 2020/7/7 في احدى الصحف المحلية حسب 
القانون ولذلك عليك مراجعة قلم محكمة تسوية دورا او ارسال وكيال عنك خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخ هذا التبليغ وخالل الدوام وتكليفك بتقديم الئحة جوابية وبعكس ذلك سيجري محاكمتك 

غيابيا وذلك حسب االصول القانون. 

نهاية الشحاتيت 

رئيس قلم محكمة تسوية دورا 
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السلطة القضائية

2/10 د
الرقم: 2019/1083 

مذكرة دعوى  صادرة عن محكمة صلح نابلس بالقضية 
الحقوقية رقم 2019/1083 

الى المدعى عليه عمر محمد علي مسعود عبده ومجهول محل االقامة حاليا يقتضى حضورك الى 
محكمة صلح نابلس يوم 2020/3/17 الساعة التاسعة صباحا للنظر بالدعوى الحقوقية المرقومة 
اعاله والتي اقامها عليكم المدعي محمد ســعيد جواد عبد الرحمن عبده بواســطة وكيله مصطفى 
الشــنطي و/أو من ينيبه وموضوعها ازالة شــيوع ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على 
تفاصيل الدعوى وعمال بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 
فانه يقتضى عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ تبليغك النشر واذا لم 

تحضر او ترسل وكيال عنك تجري محاكمتك حضوريا. 

قاضي محكمة صلح نابلس 

محمود ابو بكر 
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ديوان قاضي القضاة - المحاكم الشرعية 

محكمة حلحول الشرعية 

الرقم: 2020/57 

مذكرة تبليغ حضور صادرة عن محكمة حلحول الشرعية 
في الدعوى اساس 2020/57 

الى المدعى عليه: احمد علي ابو القيعان - حوره وســكانها ومجهول محل االقامة فيها وال يوجد له 
محل اقامة داخل اراضي السلطة الفلسطينية. 

يقتضي حضورك الى محكمة حلحول الشرعية يوم الخميس الموافق 2020/3/12 الساعة التاسعة 
صباحــا للنظر في الدعوى اســاس 2020/57 والتي موضوعهــا نفقة زوجة المقامة عليك من قبل 
المدعية رضا مسلم محمد ابو سل من العروب وسكانها فاذا لم تحضر في اليوم والوقت المحددين 
او توكل او تعتذر ترى الدعوى بحقك غيابيا ويجري بحقك المقتضى الشــرعي وعليه تم تبليغك 

ذلك حسب االصول تحريرا في 15 جمادى ثاني لسنة 1441هـ الموافق 2020/2/9م. 

قاضي حلحول الشرعي 

امجد محمد تيسير رشاد الدويك 

فقد هوية
الخليــل / أعلــن أنا نائل احمد علي العصافــرة عن فقد بطاقة الهوية الشــخصية التي تحمل الرقم 

914078506 الرجاء ممن يجدها تسليمها القرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
الخليــل / أعلن أنا عالء علي عيســى شــنيران عن فقــد بطاقة الهوية الشــخصية التي تحمل الرقم 

948405758 الرجاء ممن يجدها تسليمها القرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

اخطار نهائي قبل اتخاذ االجراءات القضائية 
بدون المساس بالحقوق 

المخطر: شركة النخبة للمنتجات االسمنتية - رام اهللا 
وكيلها المحامي علي ناجي قنديل - رام اهللا 0568989860 

المخطر اليه: باســم احمد عبد الرحمن عياش حامل هوية رقم 944812015 رام اهللا دوار الســاعة 
شارع النهضة مقابل البنك الوطني  

موضوع االخطار المطالبة بقيمة شيك بدون رصيد عشرة االف شيكل 10000 شيكل 
حيثيات االخطار 

بموجب الشيك الممنوح الى موكلي وبموجب وكالتي عنه فانني اتوجه اليك بهذا االخطار قبل اتخاذ 
االجراءات القانونية: 

1 - حيث انك قمت بتحرير وتوقيع شيك بدون رصيد المر المخطر على النحو التالي: 
البنك المسحوب عليه  تاريخ االستحقاق   قيمة الشيك   رقم الشيك  

بنك فلسطين      2019/9/15   10000   31505294
2 - لدى عرض الشيك على البنك المسحوب عليه عاد بدون صرف لعدم وجود رصيد قائم للدفع و/

أو لعدم كفاية الرصيد و/أو الغالق الحساب. 
3 - وحيث ان المخطر قد طالبك مرارا وتكرارا بدفع قيمة الشــيك اال انك تمنعت عن الدفع دون وجه 

حق و/أو مسوغ قانوني. 
4 - وحيث ان فعلك هذا يشــكل جرم اصدار شــيك بدون رصيد خالفا الحكام المادة 421 من قانون 

العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والتي تعاقب بالحبس. 
5 - لذلك كله نخطرك بدفع قيمة الشــيك البالغ 10000 شــيكل خالل عشــرة ايام من تاريخ تبلغك 

هذا االخطار. 
6 - بخالف ذلك سنضطر اسفين الى اتخاذ االجراءات القانونية والقضائية التي تكفل حقوق موكلي 
االمر الذي يعرضك لعقوبة الحبس والزامك بدفع قيمة الشيك البالغ 10000 شيكل والفائدة القانونية 
من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام والزامك بدفع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وانت بال 

شك في غنى عن هذه االجراءات املين عدم التخلف. 

دون االجحاف بالحقوق 
اخطار نهائي 

قبل المباشرة باالجراءات القانونية 
المخطر شريف عبد العزيز محمد شلطف حامل هوية رقم 851060202 

المخطر اليه خالد سعد اهللا عبد الرحيم موسى حامل هوية رقم 950444448 
الئحة واسباب االخطار 

1 - تعلم ايها المخطر اليه بانك قد حررت - وقعت الشيكات التالية: 
البنك المسحوب عليه  قيمة الشيك   تاريخ االستحقاق   رقم الشيك  

بنك االستثمار  3700 شيكل     2019/6/15  30000084
بنك االستثمار  3700 شيكل     2019/9/15  30000088
بنك االستثمار  3700 شيكل     2019/10/15  30000089
بنك فلسطين   10000 شيكل     2019/12/15  30000746
بنك فلسطين  12500 شيكل     2019/10/2  30000747

2 - لــدى عــرض الشــيكات الموصوفــة اعاله علــى البنك المســحوب عليه اعيــدت دون صرف لعدم 
كفايةالرصيد االمر الذي يشكل جرما يعاقب عليه قانون العقوبات الساري المفعول وتعديالته. 

3 - اننا نخطرك ان تبادر الى دفع قيمة مقابل الشيك الموصوف اعاله والبالغ 33600 ثالثة وثالثون 
الف وســتمائة شــيكل الى المخطر خالل عشرة ايام من تاريخ تبلغك هذا االخطار وبخالف ذلك فاننا 
سنضطر التخاذ كافة االجراءات القانونية بحقك الحقوقية منها والجزائية والزامك بدفع المبلغ المذكور 
اعاله مضافا اليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ االستحقاق وحتى 

السداد التام االمر الذي ال زلت في غنى عنه. 

المخطر 

شريف شلطف 
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محكمة صلح رام اهللا 

الرقم: 2018/1446 مدني 
السلطة القضائية

السلطة القضائية

السلطة القضائية

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر  صادرة عن محكمة صلح 
رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2018/1446 

الى المدعى عليه: حسني يوسف سعيد حمامدة ومجهول محل االقامة. 
يقتضي حضورك الى محكمة صلح رام اهللا يوم 2020/3/19 الســاعة التاســعة صباحا للنظر في 
الدعوى المدنية رقم 2018/1446 التي اقامها عليك المدعي ياسين حسن عيسى فخيدة - رام اهللا 

بواسطة وكيله المحامي زياد سمحان رام اهللا بدعوى وموضوعها اخالء مأجور. 
ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى. 

ويتوجــب عليــك تقديم الئحة جوابية خالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ تبليغك بالنشــر باحدى 
الصحف المحلية عمال بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001. 

واذا لم تحضر او ترسل وكيال عنك سوف يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون. 

هيام الشيخ قاسم 

رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا

علم وخبر وتبليغ بالنشر في احدى الصحف المحلية   صادر عن 
دائرة تنفيذ رام اهللا  في الدعوى رقم 2018/1573 تنفيذ 

طالب التبليغ المحكمة 
المطلوب تبليغه احمد فريد مصطفى دغرة هوية رقم 854710191 رام اهللا بيتونيا دوار المدارس 

اسكان الهرم 
االوراق المبلغة تقرر اشعارك بموعد جلسة االقتدار في الدعوى التنفيذية المرقومة اعاله لذا يتوجب 
عليكم الحضور في موعد الجلسة المحددة وبعكس ذلك سيتم السير باجراء التنفيذ حضوريا بحقكم 

الجلسة يوم االثنين الموافق 2020/2/24 الساعة 9:00 
وعمال باحكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلسطيني رقم 23 لسنة 2005 يتوجب عليك الحضور الى 
المحكمة اعاله في الموعد المحدد اعاله او ارسال محام عنك وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريا. 

توقيع مأمور التنفيذ 

اخطار تنفيذي بالنشر في احدى الصحف المحلية  صادر عن 
دائرة تنفيذ رام اهللا رقم القضية: 2019/3635 سجل تنفيذ 

الى المدين المحكوم عليه بشــار عبد الهادي محمد الشــروف هوية رقم 410126098 رام اهللا ام 
الشرايط برج مطير 

اخبرك بان الدائن المحكوم له شركة الميمي الكبرى لمواد البناء رام اهللا 
قــد ابــرز لهذه الدائرة شــيكات او كمبياالت تحمــل توقيعك بصمتك ومســتحقة االداء بمبلغ 2000 
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 فســوف تقوم دائرة التنفيذ باجراءات التنفيذ حســب القانون لذا اقتضى 

اخطارك بذلك. 

مأمور التنفيذ 

اخطار تنفيذي بالنشر في احدى الصحف المحلية  صادر عن 
دائرة تنفيذ رام اهللا رقم القضية 2019/10495 سجل تنفيذ 
الى المدين المحكوم عليه نادر صالح عبد ســالمة هوية رقم 080474919 القدس شــارع القاسم 

الشابي 
اخبرك بان الدائن المحكوم له شركة الميمي لعالم االخشاب رام اهللا 

قــد ابــرز لهذه الدائرة شــيكات او كمبياالت تحمــل توقيعك بصمتك ومســتحقة االداء بمبلغ 2500 
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 فســوف تقوم دائرة التنفيذ باجراءات التنفيذ حســب القانون لذا اقتضى 

اخطارك بذلك. 

مأمور التنفيذ 
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سلطة االراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي رام اهللا 

رقم الملف: 2838/ج/2020 

دائرة األراضي في سلطة األراضي رام اهللا 

رقم الملف: 2796/ج/2020 

اعالن صادر عن دائرة األراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي رام اهللا السيد جون حسين فهد اسماعيل حماد بواسطة 
الوكيل الدوري هيثم محمد مرعي حامد بموجب الوكالة الدورية رقم 2020/2713 الصادرة بتاريخ 
2020/2/9 تصديق عدل رام اهللا وذلك بمعاملة بيع على اراضي سلواد حوض رقم 10 قطعة رقم 
12 فمــن لــه اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمســة ايام 
من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 

اسم الموكل (المالك): جون حسين فهد اسماعيل حماد 
اسم الوكيل: هيثم محمد مرعي حامد 

دائرة األراضي رام اهللا 

اعالن صادر عن دائرة األراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي رام اهللا السيد وحيد احمد حسن عبد الحليم بواسطة الوكيل 
الــدوري عالء جبر محمد عصفور بموجب الوكالة الدورية رقم 2019/27992 بتاريخ 2016/12/28 
عــدل رام اهللا والمعطوفــة على الوكالة الخاصة رقــم 2015/23999 بتاريخ 2015/12/9 عدل رام 
اهللا وذلــك بمعاملــة بيع على اراضي ســردة حوض رقم 4 قطعة رقــم 214 فمن له اعتراض على 
ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمســة ايام من تاريخ نشــر هذا االعالن 

وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): وحيد احمد حسن عبد الحليم 

اسم الوكيل: عالء جبر محمد عصفور 

دائرة األراضي رام اهللا 
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دولـــــة فلسطيــــن
سلطة المياه الفلسطينية 
دائرة مياه الضفة الغربية 

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة االشغال العامة واالسكان - دائرة 

العطاءات المركزية -لصالح وزارة الصحة 

دعوة لتقديم عروض اسعار خدمات نظافة وضيافة 
 WBWD/MOFP/1/2020  مناقصة عامة محلية رقم

الموضــوع: تقديــم خدمات ضيافــة ونظافة في مقر دائــرة مياه الضفة 
الغربيــة فــي البيــرة - البالوع ومكتــب عيزرية 1 فــي دار صالح ومكتب 

الجنوب في حلحول 
الجهة المشترية: سلطة المياه الفلسطينية - دائرة مياه الضفة الغربية 

1 - تدعو سلطة المياه الفلسطينية - دائرة مياه الضفة الغربية المناقصين 
اصحاب االختصاص والمسجلين رسميا والراغبين في المشاركة في العطاء 

تقديم العطاءات بالظرف المختوم. 
2 - تقدم االسعار بالشيقل شاملة لكافة انواع الضرائب بما فيها ضريبة 

القيمة المضافة. 
3 - يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة 
او الحصول على مزيد من المعلومات من خالل دائرة اللوازم والمشتريات 
- دائرة مياه الضفة الغربية جوال رقم 0598816802 وفاكس 2428747 
خالل اوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحا وحتى 2:00 بعد الظهر 

ابتداء من يوم الثالثاء الموافق 2020/2/11. 
4 - تدفع رسوم كراسة المناقصة والبالغ قيمتها 100 شيكل اليرادات وزارة 
المالية - سلطة المياه الفلسطينية - دائرة مياه الضفة الغربية في بنك 
فلسطين على حســاب رقم 219000/21 ويتم ارفاق وصل الدفع فيشة 

االيداع مع العطاء المقدم. 
5 - يجب ان يرفق كل عطاء بكفالة دخول المناقصة بقيمة 4000 شيكل 
او ما يعادلها لصالح سلطة المياه الفلسطينية - دائرة مياه الضفة الغربية 
ويجب ان تكون العروض صالحة لمدة 90 يوم من التاريخ النهائي لتسليم 
العروض والكفاالت صالحة لمدة 30 يوم بعد انتهاء صالحية العروض 120 

يوم من الموعد النهائي لتقديم العروض. 
6 - يتــم تســليم العطاء في ظــرف مغلق ومختوم ومكتوب عليه اســم 
العطاء ورقمه في سلطة المياه الفلسطينية - دائرة مياه الضفة الغربية 
في صندوق العطاءات في دائرة اللوازم والمشتريات - البيرة البالوع قرب 
شــركة جوال الساعة 12:00 ظهرا من يوم الثالثاء الموافق 2020/2/25 
ويتــم رفض جميع العطــاءات التي ترد بعد الموعد المحدد وســيتم فتح 
العطاءات في نفس الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين. 

عنوان تسليم العروض 
مبنى دائرة مياه الضفة الغربية - الطابق االول - دائرة اللوازم والمشتريات 

البيرة - البالوع - قرب شركة جوال 
جوال رقم 0598816802 

مالحظة: رسوم االعالن على من ترسو عليه المناقصة. 

سلطة المياه الفلسطينية 
دائرة مياه الضفة الغربية 

 MOFP/MOH/2020/CTD - 001 رقم المناقصة
اســم المناقصة: تصيم مستشــفى الشــهيد ســعد صايل في المنطقة 

الشرقية - نابلس 
ترغــب دائرة العطاءات المركزية في طــرح المناقصة بتمويل من وزارة 

المالية والتخطيط حسب التفصيل التالي: 
1 - المؤهلون لالشتراك في المناقصة يحق للشركات والمكاتب الهندسية 
المسجلين لدى نقابة المهندسين - مركز القدس والمصنفين كاستشاريين 

والمتجاوبين مع شروط المناقصة المشاركة في هذا المناقصة. 
2 - يمكــن للمكاتــب االستشــارية الحصــول على اية معلومــات اضافية 
من وحدة الهندســة واالنشــاءات في وزارة الصحة - نابلس على تلفون 

 .092381047
3 - الحصــول علــى وثائــق المناقصــة يمكــن للراغبين في المشــاركة 
فــي هذا المناقصة االطــالع والحصول على وثائــق المناقصة من دائرة 
العطاءات المركزية في مبنى االشــغال العامة واالســكان الطابق الثاني 
في البيرة ام الشرايط دوار االمين وذلك اعتبارا من يوم الثالثاء الموافق 
2020/2/11 خالل اوقات الدوام الرسمي مقابل رسم غير مسترد بقيمة 
200 شــيكل للمناقصة يودع في بنك فلسطين المحدود لحساب ايرادات 
وزارة المالية - الصحة على حســاب رقم 219000/53 في البنك على ان 
يتم ابراز شهادة تسجيل سارية المفعول وصادرة عن نقابة المهندسين 
عند شراء الوثائق علما بان اخر يوم لبيع وثائق المناقصة هو يوم الثالثاء 

الموافق 2020/2/25. 
4 - زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي ستنظم زيارة ميدانية للموقع يوم 
االحد الموافق 2020/3/1 ويكون االلتقاء الساعة الحادية عشرة صباحا في 
وزارة الصحة - نابلس وسيتم عقد اجتماع تمهيدي الستقبال استفسارات 
االستشاريين في نفس المكان وذلك بعد انتهاء الزيارة الميدانية على ان 
يكون اخر موعد الستقبال االستفسارات يوم االربعاء الموافق 2020/3/4 

واخر موعد للرد على االستفسارات هو يوم الثالثاء 2020/3/10. 
5 - يرفق كل عطاء بتأمين كفالة المناقصة بقيمة 7000 شيكل لصالح 
وزارة الصحــة كمــا ورد في وثائــق المناقصة ويجــب ان تكون العروض 
صالحــة لمدة 90 يوما من تاريخ فتــح المظاريف والكفاالت صالحة لمدة 
30 يوما بعد انتهاء صالحية العروض 120 يوما من تاريخ فتح المظاريف 

حتى 2020/7/12 على االقل. 
6 - تسليم وفتح العروض يتم تسليم العروض في ظرف مغلق ومختوم 
ومكتوب عليه اســم المناقصة ورقمها في دائرة العطاءات المركزية في 
مبنى وزارة االشغال العامة واالسكان الطابق الثاني في البيرة ام الشرايط 
دوار االمين في موعد اقصاه الســاعة الثانية عشــرة ظهرا من يوم االحد 
الموافق 2020/3/15م وسوف يتم فتح العروض الفنية في جلسة علنية 

في نفس الموعد والمكان. 
7 - العنوان دائرة العطاءات المركزية - وزارة االشغال العامة واالسكان 

تلفــون  الغربيــة  الضفــة   - البيــرة   - االميــن  دوار   - الشــرايط  ام 
0097022987888 فاكس 0097022988582 

* مالحظة: رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء 

دائرة العطاءات المركزية 
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دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي 

مجلس التنظيم األعلى 

اعالن  صادر عن مجلس التنظيم األعلى 
بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتخفيض عرض شارع من 10م الى 8م 

وتعديل مساره ومنح ارتداد امامي صفر على القطعتين رقم 120، 136 
من الحوض رقم 19 ترمسعيا محافظة رام اهللا والبيرة 

قرر مجلس التنظيم االعلى في جلسته رقم 2020/1 بتاريخ 2020/1/15م 
بموجــب القــرار رقــم 8 الموافقة على وضع المشــروع موضــع التنفيذ 
والمتعلــق بالقطعتين رقم 120، 136 مــن الحوض رقم 19 من اراضي 
بلدة ترمســعيا وذلك حسب المخططات المودعة في مقر الحكم المحلي 

- محافظة رام اهللا والبيرة ومقر بلدية ترمسعيا. 
ويعتبر مخطط التنظيم نافذا بعد مضي 15 يوما من تاريخ نشر االعالن 
في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين وذلك استنادا للمادتين 21، 26 

من قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية رقم 79 لسنة 1966م. 

م. مجدي الصالح 
وزير الحكم المحلي 
رئيس مجلس التنظيم األعلى 
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قلقيلية: ورشة حول واقع المخدرات في فلسطين واثره على االمن القومي
الجديدة-  الحيــاة  قلقيلية– 
نظم معهد فلسطين البحاث 
االمــن القومي ورشــة عمل 
بعنــوان «واقع المخدرات في 
االمن  على  وأثره  فلســطين 
القومي»، عقدت في قاعة أبو 
علي إياد في مبنى محافظة 

قلقيلية أمس.
وشارك في الورشة عدد من 
القيادات السياسية والمحلية، 
والقــادة األمنيين، الى جانب 
عدد مــن ممثلي مؤسســات 

المجتمع المدني.
نائــب  ثمــن  كلمتــه  وفــي 
المحافظ حســام أبــو حمدة 
جهود القائمين على الورشة، 
مؤكــدا علــى اهميــة تظافر 
الجهــود كافــة للحد من هذه 
اآلفة الخطيــرة التي تعصف 
بمجتمعنــا، منوهــا الــى ان 
مدمــرة  ظاهــرة  المخــدرات 
للمجتمعات تقتل االبداع فيها 

وتدمر شبابها.
بــدوره أشــار مديــر اللجنــة 
الوطنية لمطافحة المخدرات 
اثــر  الــى  عزريــن  يوســف 
المخدرات على االمن القومي 
وتأثيرها على قطاع الشباب، 
منوها الى االحصائيات التي 
توضــح ان هنالــك تزايد في 

تعاطي وترويج المخدرات في 
المجتمع الفلسطيني، مؤكدا 
على اهمية التوعية والتثقيف 

بمضارها.
من ناحيته قدم مدير االدارة 
العامــة لمكافحــة المخدرات 
عبــد اهللا عليــوي احصاءات 
المخــدرات  تعاطــي  حــول 
وترويجهــا وحــاالت االدمان، 
وتطرق الى قانون المخدرات 
الجديــد ودوره فــي العــالج 
حيث يعتبــر المدمن مريض 
ويحتاج الى عالج، منوها الى 
دور المؤسســة االمنيــة في 

مكافحة المخدرات.
وقــدم مدير وحــدة التطرف 
واالرهاب في معهد فلسطين 
القومــي  األمــن  ألبحــاث 
جمــال عبــادي شــرحا عــن 
عمــل المعهــد والــذي يقوم 
باجــراء االبحاث والدراســات 
العلميــة فــي المســائل ذات 
الصلة باالستراتيجية واالمن 
تزويــد  بهــدف  القومــي، 
بالتقاريــر  القــرار  صانعــي 

واالوراق والتحليالت النوعية 
ترشــيد  فــي  للمســاهمة 
مــع  لتكيــف  وا لسياســة  ا
المتغيرات ومواجهة المخاطر 
والتهديــدات، حفاظــا علــى 
االمــن القومــي والمصالــح 

العليا للشعب الفلسطيني.

ن  لمجتمعــو ا صــى  و ا و
بضرورة تشكيل لجان تضم 
قانونيين ورجال امن وخبراء 
نفســيين لتحديــد اســباب 
التعاطــي والخــروج بحلول 
وايصالهــا لصنــاع القــرار، 
وضــرورة اصــدار قوانيــن 

العقاقير  اســتخدام  تجــرم 
الطبية التي تســتخدم في 
صناعــة المخــدرات، وربط 
المفرج عنهم بكفالة حسن 
من  لفتــرة  وســلوك  ســير 
طبيعة  مع  تتناســب  الزمن 

تهمته.

اعتصام في مدينة نانتير 
الفرنسية تنديدا بـ «صفقة القرن»

 باريس- وفا- شــارك عشــرات المتضامنين 
الفرنســيين وأبناء الجالية الفلســطينية في 
اعتصام بمدينة نانتير في الضاحية الباريسية، 
تنديداً بـ»صفقة القرن»، تلبية لدعوة جمعية 
التضامن الفرنسية الفلسطينية في المدينة.

وشــارك في االعتصام سفير دولة فلسطين 
لدى فرنســا ســلمان الهرفي، ورئيس بلدية 
نانتيــر باتريك جــاري، ورئيس الشــرف في 
الفلســطينية  الفرنســية  التضامن  جمعيــة 
توفيق تهاني. وأعرب جاري عن رفض بلدية 
نانتير وســكان المدينة للصفقة التي تخرق 
القانون الدولي، وتؤسس لشريعة الغاب في 

العالقــات الدولية، وتشــكل ســابقة خطيرة 
تعطــي الحق للقوي لضم ما يريد، متســائالً 
عــن مصير األمم المتحــدة وعن مصداقيتها 
بعد هذه «الصفقــة». وأكد تضامن المدينة 
مع الشــعب الفلسطيني في نضاله المستمر 
من أجل نيل حقوقه الوطنية المشروعة في 
دولة مســتقلة حــرة وذات ســيادة بعاصمتها 
القدس الشرقية. وحمل المعتصمون الفتات 
منددة بـ»صفقة القرن»، وتعبر عن رفضهم 
لها باعتبارها خطة تسعى لشرعنة االحتالل 
اإلســرائيلي وســرقة األرض الفلســطينية، 
وتحرم الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه.

اختيار عوض مسحل رئيساً لنقابة 
العاملين في جامعة القدس المفتوحة

رام اهللا- وفــا- اختار مجلــس نقابة العاملين 
في جامعــة القدس المفتوحة، أمس، عوض 
مســحل رئيســاً لنقابة العامليــن في الضفة 

وغزة.
جــاء ذلك خالل اجتمــاع عقده مجلس النقابة 
فــي مبنى اإلدارة العامة بمدينة البيرة، وعبر 

«الفيديو كونفرنس» مع قطاع غزة.
وشــكر مســحل أعضاء مجلس النقابة على 
ثقتهم، مؤكــداً دور النقابة في الحفاظ على 

حقوق العاملين وصون مكتسباتهم، والعمل 
على تحقيق متطلباتهم واحتياجاتهم.

وأشــاد مســحل بالعالقة المتينة والمتكاملة 
بين العاملين فــي الجامعة وإدارتها ومجلس 
طلبتهــا، والتــي تؤكد أن الجامعة هي أســرة 
واحدة متضامنة تســعى إلــى تحقيق التقدم 
على المستويات كافة، والوصول بها إلى أرقى 
المراتب األكاديمية، وترســيخ دورها الفاعل 

مجتمعياً ووطنياً.


