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"التربية" ّ
تكرم المشاركين في النشاطات الطالبية الجامعية
رام الل���ه " -األي���ام"ّ :
كرم���ت وزارة التربي���ة والتعليم العالي،
بالش���راكة مع مؤسس���ات التعليم العالي ،أمس ،المش���اركين
في النش���اطات الطالبية الجامعية للعام  ،2018-2017بمشاركة
وكي���ل الوزارة بصري صال���ح ،وحضور القائم بأعم���ال مدير عام
التعلي���م الجامعي رائد بركات ،ومدير عام النش���اطات الطالبية
صادق الخضور ،ومدير الش���ؤون الطالبية أيمن الهودلي ،وعدد
من عمداء ش���ؤون الطلبة في مؤسسات التعليم العالي ،وممثلي
المؤسسات األهلية والشريكة ،وأعضاء لجنة النشاطات الطالبية
في مؤسسات التعليم العالي ،وأهالي الطلبة المكرمين.
وأكد صال���ح أهمية التعاون بين الوزارة ومؤسس���ات التعليم
العالي والمؤسس���ات األهلية والش���ريكة ،الت���ي تتكامل إلعالء
روح التحدي واإلصرار لدى الطلبة ،باعتبار الش���باب هم الركيزة
األساسية في عملية التنمية والبناء.
ودعا لالس���تثمار الصحيح للنش���اطات الطالبية في مؤسسات
التعليم العالي ،وتفعليها بالش���كل المطل���وب ،وتعزيز حضور
فلسطين على الس���احة الدولية من خالل هذه النشاطات ،وخلق
عالقات استراتيجية بين طلبة فلسطين ونظرائهم في مختلف
دول العال���م ،إليصال الصوت الفلس���طيني والدفاع عن القضية
في ظل محاوالت االحتالل طمس دور الش���باب ،وضرب المنظومة
التعليمية والقيمية برمتها ،وخلق حالة من العزلة لدى الشباب
الفلسطيني.
وف���ي كلمت���ه نيابة ع���ن عمداء ش���ؤون الطلبة ،ش���دد عميد

ش���ؤون الطلبة بجامعة القدس المفتوحة ،محمد ش���اهين ،على
المس���ؤولية التي تقع عل���ى كاهل مؤسس���ات التعليم العالي
بتخري���ج طلبة يمتلكون الضوابط العلي���ا والمهارات المختلفة،
ً
للوصول إلى جيل قوي ومتفاعال مع المجتمع ،مش���يدًا بالتعاون
بين الوزارة ومؤسس���ات التعليم العالي والمؤسسات الشريكة
والداعمة.
ودع���ا المدير التنفي���ذي لمرك���ز التعليم البيئي ،س���يمون
ع���وض ،في كلمته نيابة عن المؤسس���ات الداعمة والش���ريكة،
دعا إلى تعزي���ز دور الطالب ،من أجل خلق قيادات فلس���طينية
شابة تس���هم في بناء مجتمع س���ليم وقوي ،قادر على مجابهة
التحديات التي تحيط به ،حاثًا الطلبة لرسم صورة جيدة تعكس
حقيقة المجتمع فلسطيني.
وفي خت���ام الحفل ،الذي تخللته ع���دة الفعاليات منها عرض
ُ
فيلم قصير عن برنامج الزيارة التي نظمت لبيت الش���اعرة فدوى
طوق���ان في ذكرى مئويتها ،وفقرة غنائي���ة أداها الطفل محمد
البكري ،وفقرة فنية لطلبة من جامعة بيرزيت ،تم تكريم الطلبة
المش���اركين في النشاطات الطالبية ،كما تم تكريم المؤسسات
الداعمة والش���ريكة ،وه���ي :إدارة التعاون الثقاف���ي في وزارة
الخارجية ،وش���ركة جوال ،ومرك���ز التعليم البيئي ،ومؤسس���ة
فلسطينيات ،ومؤسس���ة الرؤيا الفلسطينية ،واالتحاد الرياضي
في مؤسس���ات التعليم العالي ،كما تم تكريم عائلة الشاعرين
إبراهيم وفدوى طوقان.

تحت رعاية الرئيس وبدعم من هيئة األعمال الخيرية

جنين :تنظيم حفل زفاف جماعي لـ  23شابًا في كفر راعي
كتب محمد بالص:
عاشت بلدة كفر راعي جنوب جنين ،حتى فجر أمس ،واحدة من
أجمل لياليها عندما احتفلت بزفاف  23عريس���ا من أبنائها في
حفل جماعي نظمته البلدية ولجنة العرس الجماعي في س���احة
مدرسة مسقط األساس���ية تحت رعاية الرئيس محمود عباس ،
وبدعم من مؤسسة الرئاسة ،وهيئة األعمال الخيرية اإلماراتية،
والمجتمع المحلي.
واكتظت ساحة المدرسة بآالف المواطنين ممن احتشدوا بانتظار
دخول العرس���ان إلى موقع الحف���ل ،وذلك بحض���ور محافظ جنين،
الل���واء إبراهيم رمضان ،ممثال عن الرئيس ،ومفوض عام الهيئة في
فلس���طين ،إبراهيم راش���د ،ومفتي قوى األمن ،الشيخ محمد صالح
أبو اس���عيد ،ورئيس بلدية كفر راعي ،غازي ملحم ،وأمين سر إقليم
فتح ،د.ن���ور أبو الرب ،وقائ���د المنطقة ،العقيد ناض���ر عمر ،ومدير
الشرطة ،العقيد عبد اللطيف القدومي ،ومدير جهاز األمن الوقائي،
العمي���د مهند أبو علي ،ومدير االس���تخبارات العس���كرية ،المقدم
حس���ني مبارك ،ونائب مدير جهاز المخابرات العامة ،العقيد جمال
الطيراوي ،وعدد من الشخصيات الرسمية واالعتبارية.
وأكد رمضان أن الرئيس أبو مازن يولي هذه األعراس الجماعية
أولوي���ة خاصة ،ويح���رص على تقديم كل أش���كال الدعم الالزم
إلنجاحها في كافة محافظات الوطن بما يمكن من التخفيف عن
الشبان الراغبين بالزواج.
من جهته ،قال أبو الرب :إن هذا العرس الجماعي يشكل تأكيد

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

جديدا على وحدة أبناء الشعب الفلسطيني وتعاضدهم ،وليؤكد
للعالم أنه شعب يعشق الحرية واألمن والسالم واالستقرار.
وتابع" :إن الشراكات الوطنية بين فئات ومؤسسات وقطاعات
المجتم���ع ،بالصور ِة التي نراها هنا ،هي األس���اس الذي ننطلق
منه في تكريس وترس���يخ الس���لم األهلي والمجتمعي ،والذي
ب���ه وحده نعمق ونعمم التس���امح والتكافل والتفاهم ،ونرتقي
بمشروعنا الوطني ،ونوصله إلى قدره الحتمي في إنهاء االحتالل
اإلسرائيلي وتجسيد دولتنا المستقلة".
ب���دوره  ،ثم���ن رئيس بلدي���ة كفر راع���ي في كلم���ة البلدية
والمؤسس���ات والفعالي���ات ولجنة العرس الجماع���ي األول ،دور
المؤسس���ة األمنية وجميع المؤسسات والمواطنين الذين عملوا
على تنظيم وإنجاح هذا العرس.
وشدد راش���د على أن الدعم الذي قدمته الهيئة لصالح إنجاح
الع���رس الجماعي ،يحمل في طياته رس���ائل فرح وصمود وعطاء
ودعوة إلى تيس���ير الزواج وتخفيض التكاليف المترتبة عليه،
وحث الشباب على الزواج ،وصوال إلى بناء أسرة فلسطينية قوية
ومتماسكة وصامدة على هذه األرض.
واش���تمل الحفل ،على مجموعة من الفق���رات الفنية الوطنية،
بمش���اركة فنانين من كفر راعي ومن محافظ���ات الوطن وداخل
الخط األخض���ر من غناء وزجل وعتابا وميجاان���ا والبداوية وزجل
منب���ري وش���عبي ،إلى جان���ب عروض لفرق���ة إس���كاكا للفنون
الش���عبية ،للفنانين الشعبيين عصام الجلماوي ،وبالل افطيمة،
وتوفيق الحلبي ،ويزن حامد ،ونجيب يعاقبة.

إعالن تبليغ بالنشر
صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم 2018/74

إل���ى المحكوم عليه/عليها :نعمان حس���ن عبد الرحمن بعيرات /رام الله /كفر مالك /وس���ط البلد/
مجهول محل اإلقامة حاليًا.
نعلمك أن المحكوم له :شركة المستقبل لتأجير السيارات /وكيلها المحامي أحمد جربون.
قد حضر/ت إلى دائرتنا وطرح/ت لتنفيذ كمبيالة بقيمة  12000ش���يقل ،حالة ومس���تحقة األداء
إضافة إلى  130ش���يقل رس���وم ومصاريف .لذا يتوجب عليك أنت و/أو م���ن تنيب مراجعة دائرة
التنفيذ خالل أس���بوعين من نشر هذا اإلعالن وبعكس ذلك سيتم السير بإجراء التنفيذ حضوريًا
بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون.
مع االحترام
مأمور التنفيذ
يحيى عطا

إعالن صادر من مراقب الشركات
يعل���ن مكتب مراقب الش���ركات /وزارة االقتصاد الوطني
بأن ش���ركة الطحان للصناعة والتجارة واالستثمار عادية
عامة والمس���جلة لدينا تحت رق���م  562143966تقدمت
لدينا بطلب رفع رأسمال الشركة من  40,000أربعون الف
دينار أردني إلى  100,000مائة ألف دينار أردني ،ومن له
اعتراض مراجعة مراقب الشركات.
مراقب الشركات
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أبو شهال يطلع منظمة العمل
الدولية على أوضاع العمال الفلسطينيين
رام الل���ه " -وفا" :اطلع وزير العمل مأمون أبو ش���هال ،أمس ،رئيس���ة فريق العمال في
مجلس إدارة منظمة العمل الدولية كاتلين باش���يير ،على أوضاع العمال الفلسطينيين
وحقوقهم المالية المحتجزة لدى إس���رائيل ،ومعاناتهم على الحواجز أثناء توجههم
إلى أماكن عملهم داخل أراضي العام  48وظروف عملهم هناك.
جاء ذلك بمقر مؤسسة الضمان االجتماعي ،وبحضور وكيل الوزارة سامر سالمة ،واألمين
العام التحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد ،والمدراء التنفيذيين في المؤسسة.
وقال أبو شهال ،إن هناك حوالى  10مليارات دوالر كحقوق مستحقة ومتراكمة للعمال
الفلس���طينيين داخل أراضي  48منذ العام  1970لدى إسرائيل ،والتي ترفض اإلفصاح
عن أي معلومات أو بيانات حولها رغم مطالبتنا المتكررة بذلك ،داعيا رئيسة االتحاد إلى
التدخل كوسيط للمساعدة في حل هذا الملف العالق والشائك.
وأضاف أبو ش���هال إن العمال الفلس���طينيين يتعرضون إلى معامل���ة مذلة ومهينة
تتنافى مع أبسط حقوق اإلنس���ان ،وذلك على الحواجز اإلسرائيلية أثناء توجههم إلى
أماكن عملهم ،ناهيك عن عدم التزام معظم المشغلين اإلسرائيليين بمعايير وشروط
السالمة والصحة المهنية في أماكن العمل ،ما يعرض حياة عمالنا للخطر.
ولفت أبو ش���هال إلى ظاهرة سماس���رة العمال الناتجة عن السياس���ات اإلس���رائيلية
الممنهجة التي تعطي الحق للمش���غل اإلس���رائيلي باس���تصدار عدد غير محدود من
تصاري���ح العمل ،والذي يقوم ب���دوره ببيعها إلى العمال الفلس���طينيين مقابل 2500
شيكل شهريا عبر وسطاء فلسطينيين .بدوره ،أكد سالمة أهمية أن يتبنى فريق العمل
في منظمة العمل الدولية موضوع حقوق العمال الفلس���طينيين داخل أراضي العام 48
والتعامل معه كقضية عمالية وليس كقضية سياسية.
من جانبها ،أعربت باش���يير ،عن اس���تعدادها التام للتدخل والمس���اعدة في قضية
الحقوق المالية المتراكمة للعمال الفلس���طينيين لدى إسرائيل ومتابعة هذا األمر مع
الجانب اإلس���رائيلي بنزاهة وص���دق ،إضافة إلى موضوع معان���اة العمال على الحواجز
اإلسرائيلية وظروف عملهم في أماكن العمل هناك.
وتجولت باشيير في مؤسسة الضمان االجتماعي واطلعت على أقسامها وسير العمل
فيها ،وذلك برفقة المدراء التنفيذيين فيها.

فلسطين تشارك بمؤتمر "تعزيز قدرات الصياغة التشريعية"
القاه���رة  -وفا :ب���دأت ،أمس ،أعم���ال االجتماع الس���ادس لجمعية األمن���اء العامين
للبرلمانات العربية ،بمقر الجامعة العربية في القاهرة ،برئاس���ة رئيس الجمعية وأمين
عام مجلس األمة الكويتي عالم الكندري ،وبمشاركة فلسطين.
وأك���د الكن���دري أهمي���ة المؤتمر في دورت���ه السادس���ة لتعزيز ق���درات الصياغة
التش���ريعية ،نظرًا لما تحظى به صياغة النصوص التش���ريعية من أهمية كعلم يرسخ
لمنطق قانوني يراعي احتياجات المجتمع اآلنية والمستقبلية.
وأش���ار إلى أهمية تناسق التش���ريعات وصياغاتها حتى ال تكون بحاجة لتعديالت،
وتش���كل تهديدًا لألمن واالس���تقرار أو تخالف الدس���تور ،وتؤدي لحرمان الشعوب وال
ترسخ للمساواة أمام القانون ،كذلك حرية الرأي والتعبير والتي قد تتباين هي األخرى
بس���بب الصياغات الركيكة لبعض النصوص .من جهته ،أك���د أمين عام مجلس النواب
المصري ،أحمد س���عد الدين ،أهمية تعزيز دور البرلمانات العربية؛ للمساهمة الفاعلة
في إيجاد حلول جذري���ة عملية لألزمات الراهنة في المنطقة على كافة المس���تويات،
والدف���اع عن قضايا األمة العادل���ة .وقال :إن نجاح أي مؤسس���ة برلمانية في النهوض
بمس���ؤولياتها يلزمه جهاز إداري محترف عن وضع رس���الة المؤسسة موضع التنفيذ،
ويلبي احتياجات العمل البرلماني من الدعم الفني واالستشاري والبحث المعلوماتي.
وش���دد على أهمية دور جمعية األمناء العامين العرب كش���ريك أساس لالتحاد البرلماني
العربي في تحقيق التعاون والتنس���يق بين المؤسس���ات البرلماني���ة العربية ،ودعم قدرات
البرلمان���ات العربية ،من خالل المس���اهمة في بناء المعرفة وتطوير القدرات المؤسس���اتية
وتدريب المش���رعين والموظفين اإلداريين ،وتعزيز الش���راكات مع المؤسس���ات اإلقليمية
والدولية المعنية بالتنمية البرلمانية كاالتحاد البرلماني العربي واالتحاد البرلماني الدولي.
ّ
ومثل فلسطين في االجتماع ،مدير عام المجلس الوطني مروان السعدي.
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الرقم2017/8322 :
التاريخ2018/5/29 :

ورقة إخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس
بالدعوى التنفيذية رقم 2017/8322

إلى المحكوم عليه :عالم تيس���ير صادق طبنجة نابلس السوق الشرقي صاحب بسطة مقابل جامع
األنبياء ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
يجب عليك أن تؤدي في ظرف أس���بوعين اعتبارًا من تاري���خ تبلغك ورقة االخطار التنفيذي هذه
ف���ي هذا العدد بالق���رار الصادر في القضي���ة التنفيذية رقم  2017/8322دائ���رة تنفيذ نابلس
وموضوعه���ا مطالب���ة مالية مبلغ  14700ش���يكل  50 +دينار اتعاب محام���اة بموجب قرار صادر
ع���ن محكمة صلح نابلس رقم  2015/510بتاريخ  2016/10/4لصالح المحكوم له س���الم نمر احمد
ش���نابلة ،وإذا انقضت هذه المدة فستضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم حسب األصول والقانون
بحقك.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
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محمد صالح سليمان عودة

الرقم 2018/563 :مدني
التاريخ2018/6/27 :

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر
صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم 2018/563

إلى المدعى عليه :زكي عصام زكي جدع ،ومجهول محل اإلقامة.
يقتضى حضورك إلى محكمة صلح رام الله يوم  2018/10/10الس���اعة التاسعة صباحًا للنظر في
الدعوى المدنية رقم  ،2018/563التي أقامتها عليك المدعية شركة فلسطين للتأمين المساهمة
العامة المحدودة/رام الله بواس���طة وكيلها المحامي نبيل مش���حور/رام الل���ه بدعوى وموضوعها
المطالبة بأضرار مادية ناتجة عن حادث سير ،وجاء في أسباب الئحة الدعوى ما يلي :
الئحة الدعوى
 .1الش���ركة المدعية ش���ركة تأمين وتتعاطى مختلف اعمال التأمين في البالد حسب القانون بما
في ذلك التأمين الشامل على المركبات الميكانيكية.
 .2المدعي���ة هي المؤمنة تأمينا ش���امال للمركبة رقم ( )4687864من ن���وع رينو بموجب بوليصة
التأمين رقم  2014/1903وفقًا لبوليصة التأمين الشامل المرفقة بالئحة هذه الدعوى والتي تعد
جزءًا ال يتجزأ منها.
 .3بتاريخ  2015/5/25حوالي الس���اعة الرابعة عصرًا ،في بلدة أبو قش ،وأثناء أن كان المدعى عليه
يقود المركبة رقم  6404290دون تأمين فقد الس���يطرة على مركبته فدخل في االتجاه المعاكس
وتص���ادم مع المركب���ة المؤمنة لدى المدعية مما أدى إلى إحداث أضرار مادية جس���يمة بالمركبة
المذكورة والتي كانت تقودها السيدة سميرة فايق عبد الله نمر.
 .4قامت شرطة مرور رام الله بالتحقيق بالحادث وفقًا للملف  2015/735وأصدرت التقرير المرفق
والذي بين بأن المسؤولية عن وقوع الحادث تقع على عاتق المدعى عليه.
 .5وفقًا لتقرير الخبير نادر هرش���ة رقم  2017/6867فإن قيمة األضرار الالحقة بالمركبة المؤمنة
لدى المدعية بلغت مبلغ  2784ألفين وسبعمائة وأربعة وثمانون شيكل جديد يضاف إليها مبلغ
 400أربعمائة شيكل جديد أتعاب الخبير المذكور ،وسندًا لذلك ووفقًا لواجباتها القانونية سندًا
لبوليصة التأمين الش���امل قامت المدعية بتس���ديد المبلغ المنوه الي���ه ّ
لمؤمنها وفقًا للمخالصة
وحوال���ة الح���ق المنظمة مع ّ
المؤمن له إضافة قيامها بتس���ديد اتعاب الخبير المش���ار اليها ،كل
ذلك وفقًا لتقرير األضرار والفواتير والمخالصة الموقعة والش���يكات وس���ندات الصرف الصادرة
باالستناد إليها جميعا والمرفقة مع الئحة هذه الدعوى باعتبارها جزءًا ال يتجزأ منها.
 .6المدع���ى عليه ملزم بتس���ديد المبلغ المدع���ى به والبالغ مبلغ  3184ثالث���ة آالف ومائة وأربعة
وثمانين ش���يكل جديد لكونه سائق المركبة المتس���ببة بالضرر ولكونه قاد المركبة بدون مراعاة
للقوانين واألنظمة.
 .7طالبت المدعية المدعى عليه بالمبلغ المدعى به اال انه تمنع عن تس���ديده دونما مبرر او مسوغ
قانوني.
 .8الصالحية :الدعوى من صالحية المحكمة الموقرة نظرا لماهيتها وقيمتها ومكان نشوء االلتزام
بذمة المدعى عليه.
 .9الطل���ب :تلتمس المدعية تبليغ المدعى عليه الئحة هذه الدعوى ومرفقاتها ودعوته للمحاكمة
ومحاكمت���ه وغب االثبات الحكم بالزام���ه بالمبلغ المدعى به البالغ مبل���غ  3184ثالثة االف ومائة
وأربعة وثمانين ش���يكل جديد تعادل مبلغ  640س���تمائة وأربعين دينار اردني ،مع الزامه ايضا
بالرس���وم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ اقامة الدعوى وحتى السداد
التام.
ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى.
ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغك بالنشر بإحدى
ً
الصح���ف المحلية عمال بالمادة  62من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لس���نة
.2001
ً
وإذا لم تحضر و/أو ترسل وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.
هيام الشيخ قاسم
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف/5233 :ج2018/
التاريخ2018/7/10 :

نابلس ـ بزاريا ـ أول البلد بجانب فقاسة محمد النظمي أبو أشرف

نعلمك���م انه بتاري���خ  2018/6/25ق���رر قاضي التنفي���ذ في القضي���ة التنفيذية رقم
2018/1621
والمكونة فيما بين
المحكوم له/م .1 :بديع احمد حسن اعمير /طولكرم.
المحكوم عليه/م .1 :محمد صالح سليمان عودة /جنين.
تقرر إش���عارك أنه يجب عليك أن تقوم في ظرف أسبوعين من تاريخ تبلغك بدفع مبلغ
 95100ش���يقل والرسوم قيمة ش���يك عدد  5لصالح المنفذ بديع احمد حسن اعمير من
طولكرم ،لبيان ردك أو اعتراضك عليه وبخالف ذلك س���تضطر دائرة التنفيذ لمباش���رة
اإلجراءات التنفيذية بحقك.
مع االحترام
مأمور التنفيذ

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد محمد سرحان محمد ربايعة
وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم  438/2018/3479تاريخ 2018/4/2
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي صانور حوض رقم  10قطعة رقم 60
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام
من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الموكل (المالك)

7

اسم الوكيل

نصيحة داود احمد جرار وامجد  +مجدي  +محمد سرحان محمد ربايعة
نسرين  +شرين
دائرة األراضي مكتب جنين

جامعة فلسطين التقنية-خضوري
برنامج التأهيل التربوي
إعالن استقبال طلبات االلتحاق للفصل الدراسي األول من العام األكاديمي 2019/2018
تعلن جامعة فلسطين التقنية – خضوري (المقر الرئيس في طولكرم وفرع رام الله) عن بدء استقبال طلبات االلتحاق
لبرنامج التأهيل التربوي للفصل الدراسي األول للعام  2019/2018للطلبة القدامى والطلبة الجدد وفق اآلتي :
•الطلبة الذين يحملون درجة البكالوريوس في احدى التخصصات غير التربوية وقد تخرجوا في جامعات
فلسطينية وغير فلسطينية معترف بها ويرغبون بااللتحاق بمهنة التعليم.
•جميع الطلبة من داخل الجامعة وال زالوا على مقاعد الدراسة في درجة البكالوريوس وتنطبق عليهم
شروط االلتحاق (انهوا  60ساعة على األقل من تخصصاتهم).
•رسوم تقديم الطلب  25دينارا أردنيا (غير مستردة).
على الراغبين االلتحاق بهذا البرنامج التقدم بطلبات االلتحاق وتعبئة النموذج الخاص به والذي يمكن استالمه مباشرة
من عمادة القبول والتسجيل في المقر الرئيس في طولكرم للطلبة الذين يرغبون االلتحاق في البرنامج في المقر
الرئيس في طولكرم وللطلبة الذين يرغبون االلتحاق في البرنامج في فرع رام الله بإمكانهم استالم طلب االلتحاق من
قسم القبول والتسجيل في فرع رام الله مع ضرورة إرفاق الوثائق اآلتية عند تسليم الطلب-:
صورة مصدقة عن كشف عالمات البكالوريوس
صورة مصدقة عن كشف عالمات التوجيهي
صورة عن الهوية أو جواز السفر
صورة عن شهادة الميالد
صور شخصية (عدد )2
تعبئة نموذج التسجيل
للمزيد من االستفسارات حول البرنامج يمكنكم مراجعة:
•عمادة القبول والتسجيل /مبنى الخدمات الطالبية في مقر الجامعة الرئيس في طولكرم أو االتصال
خالل ساعات الدوام الرسمي على هاتف رقم 09-2688183:او ( 09-2671026داخلي )1203-1204
أو االستفسار عبر البريد االلكتروني .admission@ptuk.edu.ps :
•قسم القبول والتسجيل في فرع الجامعة في رام الله أو االتصال على هاتف
02-2956526/02-2984298
لمعرفة المزيد عن برنامج التأهيل التربوي ( من خطط استرشادية أو دراسية ،او أية توجهات عامة ،أو أية معلومات
أخرى) يرجى الدخول إلى الرابط اآلتي
http://www.ptuk.edu.ps/aarticlepage.php?artid=2122&mlnk=1059&linkn=974&lbody=1064&ar=ar

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة صلح رام الله

الرقم 2018 / 573 :مدني
التاريخ٢٠١٨ / 7 / 2 :

مذكرة دعوى مدعى عليها بالنشر
صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم 2018 / 573

الى المدعى عليها :اسراء موسى حمدان محمد دار خواجا ومجهولة محل االقامة.
يقتضى حضورك الى محكمة صلح رام الله يوم  2018 / 10 / 22الساعة التاسعة صباحا للنظر في
الدعوى المدنية رقم  ،2018 / 573التي اقامها عليك المدعية :شركة االتصاالت الفلسطينية/رام
الله بواسطة وكيلها المحامي رمزي ابو العظام/رام الله وموضوعها المطالبة بمبلغ  985,43شيكل
وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي:
لدى محكمة صلح رام الله الموقرة
حقوق رقم 2018 / 573
المدعية :ش���ركة االتصاالت الفلسطينية  -المسجلة في سجل الشركات تحت رقم ()٥٦٣٢٠١٠٢٩
بواس���طة الوكي���ل الخاص المحامية ش���اهيناز عيس���ى غريغوري اب���و فرحة حامل���ة هوية رقم
( )٨٥٠٨٨٦٤٢٥بموج���ب وكال���ة خاصة صادرة عن كاتب عدل نابلس تح���ت رقم / ٢٠١٧ / 11553
1677
وعنوانها :نابلس  -رفيديا  -طلعة االتصاالت
وكيالها المحاميان رمزي ابو العظام و/او حنا قاحوش  -رام الله  -عمارة برج الساعة  -ط٤
المدعى عليها :اسراء موسى حمدان محمد دار خواجا.
وعنوانها للتبليغ :رام الله ،عارورة ،وسط البلد ،عند مركز الشرطة ،منزل إسراء خواجا.
موضوع الدعوى :المطالبة بمبلغ  985,43تسعمائة وخمسة وثمانون شيكل وثالثة وأربعون أغورة.
الئحة واسباب الدعوى
 -١المدعى عليها مدين للمدعية بمبلغ  985,43تسعمائة وخمسة وثمانون شيكل وثالثة وأربعون
أغورة ،والمترصد بذمتها نتيجة تخلفه عن س���داد عدة فواتي���ر على هاتف رقم ( )2806802من
تاريخ  2006 / 9 / 23ولغاية تاريخ 2007 / 4 / 1م بالتفصيل الوارد في كشف المديونية المرفق
بالئحة الدعوى الذي تعتبره المدعية جزءًا ال يتجزأ من الدعوى.
٢ -قامت المدعية بمطالبة المدعى عليها بالمبلغ المدعى به والبالغ  985,43تس���عمائة وخمسة
وثمانون شيكل وثالثة وأربعون أغورة اال انها تمنعت عن سداد المديونية المترصدة بذمتها رغم
المطالبة المتكررة دون اي مبرر او مسوغ قانوني.
الصالحية :لمحكمتك���م الموقرة صالحية النظر والفصل في هذه الدع���وى نظرا لقيمتها ومكان
اقامة المدعى عليها.
الطل���ب  :لما تقدم ولما تراه محكمتكم الموقرة من أس���باب اخرى تلتمس المدعية من محكمتكم
الموقرة تبليغ المدعى عليها بنس���خة ع���ن الئحة الدعوى ومرفقاتها ودعوته���ا للمحاكمة وبعد
المحاكمة والثبوت الحكم بالزام المدعى عليها بدفع المبلغ المدعى به والبالغ  985,43تس���عمائة
وخمسة وثمانون شيكل وثالثة وأربعون أغورة ،مع الزامها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة
والفائدة القانونية من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام.
مع االحترام،
تحريرا في 2018 / 3 / 5
وكيال المدعية
المحاميان
رمزي ابو العظام و/او حنا قاحوش
المرفقات:
حافظة مستندات.
ويمكن���ك الحضور ال���ى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدع���وى ،ويتوجب عليك تقديم الئحة
جوابية خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنش���ر باحدى الصحف المحلية عمال بالمادة
( )٦٢م���ن قان���ون اصول المحاكمات المدني���ة والتجارية رقم ( )٢لس���نة  ،٢٠٠١واذا لم تحضري او
ترسلي وكيال عنك سوف يتم السير في الدعوى وفق احكام القانون.
هيام الشيخ قاسم
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف/4290 :ج2018/
التاريخ2018/5/30 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعل���ن للعموم أنه تق���دم إلى دائ���رة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة أنا س���هى محمد
احم���د مراعب���ة بصفتي وكيال عن س���ليمان محمد س���ليمان حمارش���ة بموج���ب الدورية
 438/2018/4604ع���دل جنين بتاريخ  2018/4/29والدورية  439/2018/5559عدل جنين
بتاريخ  2018/5/28المعطوفتين على الخاصة  2018/55/1889س���فارة فلس���طين بعمان
بتاريخ 2018/4/26
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على اراضي يعبد حوض رقم  19قطعة رقم 54
فم���ن له اعتراض على ذل���ك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم الس���ير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا
للقانون.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
مجلس التنظيم األعلى

الرقم2458/9/1 :
التاريخ2018/7/2 :

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى
بش���أن مش���روع تعديل تنظيمي إللغاء جزء من ش���ارع بعرض 8م ف���ي الحوض رقم 2
بيتونيا /محافظة رام الله والبيرة.
قرر مجلس التنظيم األعلى بجلسته رقم  2017/5بتاريخ 2018/5/11م ،بموجب القرار رقم
 127الموافقة على وضع المش���روع موضع التنفيذ والمتعل���ق بالقطع ذوات األرقام ،106
 88 ،143حوض رقم  2المدرس���ة من أراضي بيتونيا .وذلك حسب المخططات المودعة في
مقر الحكم المحلي /محافظة رام الله والبيرة ومقر بلدية بيتونيا.
ويعتب���ر مخط���ط التنظيم نافذًا بعد مضي  15يومًا من تاريخ نش���ر اإلع�ل�ان في الجريدة
الرسمية وجريدتين محليتين ،وذلك اس���تنادًا للمادتين  26 ،21من قانون تنظيم المدن
والقرى واألبنية رقم  79لسنة 1966م.
حسين األعرج
وزير الحكم المحلي
رئيس مجلس التنظيم األعلى

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة صلح رام الله

الرقم 2018 / 629 :مدني
التاريخ٢٠١٨ / 7 / 3 :

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر
صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم 2018 / 629

الى المدعى عليه :مالك أنيس محمود عبد المجيد ومجهول محل االقامة.
يقتضى حضورك إلى محكمة صلح رام الله يوم  2018 / 10 / 24الساعة التاسعة صباحا للنظر في
الدعوى المدنية رقم  ،2018 / 629التي اقامها عليك المدعية :شركة االتصاالت الفلسطينية/رام
الله بواسطة وكيلها المحامي رمزي ابو العظام/رام الله ،بدعوى وموضوعها المطالبة بمبلغ 670,07
شيكل وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي:
لدى محكمة صلح رام الله الموقرة
حقوق رقم 2018 /629
المدعية :ش���ركة االتصاالت الفلسطينية  -المسجلة في سجل الشركات تحت رقم ()٥٦٣٢٠١٠٢٩
بواس���طة الوكي���ل الخاص المحامية ش���اهيناز عيس���ى غريغوري اب���و فرحة حامل���ة هوية رقم
( )٨٥٠٨٨٦٤٢٥بموج���ب وكال���ة خاصة صادرة عن كاتب عدل نابلس تح���ت رقم / ٢٠١٧ / 11553
1677
وعنوانها :نابلس  -رفيديا  -طلعة االتصاالت
وكيالها المحاميان رمزي ابو العظام و/او حنا قاحوش  -رام الله  -عمارة برج الساعة  -ط٤
المدعى عليه :مالك أنيس محمود عبد المجيد.
وعنوانه للتبليغ  :رام الله ،عابود ،وسط البلد ،بعد سوبر ماركت نذير دخلة على الشمال ،منزل والد
مالك عبد المجيد.
موضوع الدعوى :المطالبة بمبلغ  670,07ستمائة وسبعون شيقل وسبعة أغورات.
الئحة واسباب الدعوى
١ -المدع���ى عليه مدين للمدعية بمبلغ  670,07س���تمائة وس���بعون ش���يقل وس���بعة أغورات،
والمترصد بذمته نتيجة تخلفه عن س���داد عدة فواتير على هاتف رقم ( )2864675من تاريخ 22
 ٢٠١٠ / 2 /ولغاي���ة تاري���خ 2015 / 2 / 6م بالتفصيل الوارد في كش���ف المديونية المرفق بالئحة
الدعوى الذي تعتبره المدعية جزءًا ال يتجزأ من الدعوى.
٢ -قام���ت المدعية بمطالبة المدعى عليه بالمبلغ المدعى به والبالغ  670,07س���تمائة وس���بعون
ش���يقل وسبعة أغورات اال انه تمنع عن سداد المديونية المترصدة بذمته رغم المطالبة المتكررة
دون اي مبرر او مسوغ قانوني.
الصالحية :لمحكمتك���م الموقرة صالحية النظر والفصل في هذه الدع���وى نظرًا لقيمتها ومكان
اقامة المدعى عليه.
الطل���ب :لما تقدم ولما تراه محكمتكم الموقرة من أس���باب اخرى تلتمس المدعية من محكمتكم
الموق���رة تبلي���غ المدعى عليه بنس���خة عن الئحة الدع���وى ومرفقاتها ودعوت���ه للمحاكمة وبعد
المحاكمة والثب���وت الحكم بالزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به والبالغ  670,07س���تمائة
وس���بعون ش���يقل وس���بعة أغورات ،مع الزامه بالرس���وم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة
القانونية من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام.
مع االحترام،
تحريرا في 2018 / 3 / 11
وكيال المدعية
المحاميان
رمزي ابو العظام و/او حنا قاحوش
المرفقات:
حافظة مستندات.
ويمكن���ك الحضور ال���ى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدع���وى ،ويتوجب عليك تقديم الئحة
جوابية خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنش���ر باحدى الصحف المحلية عمال بالمادة
( )٦٢من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ( )٢لس���نة  ،٢٠٠١واذا لم تحضر او ترسل
وكيال عنك سوف يتم السير في الدعوى وفق احكام القانون.
هيام الشيخ قاسم
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

