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الخميس 2018/7/12

افتتاح برنامج لتأهيل ذوي إعاقة
لدمجهم في سوق العمل

جامعة بيرزيت تطرح بكالوريوس الهندسة البيئية

متحدثون في االحتفال.

القدس :االحتفال باختتام أعمال تسوية أراضي الجديرة
رام الله " -األيام" :احتفل مجلس قروي وأهالي الجديرة ،شمال
غربي القدس ،أمس ،باختتام أعمال تسوية األراضي في القرية،
بحضور وزير الحكم المحلي حسين األعرج ،ووزير شؤون القدس
ومحافظها عدنان الحس���يني ،ورئيس هيئة تس���وية األراضي
والمياه ،رئيس سلطة األراضي القاضي موسى شكارنة ،ورئيس
المجلس الق���روي نزار قاس���م ،وممثلين عن األجه���زة األمنية،
ورؤساء الهيئات المحلية المجاورة ،وأهالي القرية.
وبارك األعرج ألهالي القرية انجاز هذا المش���روع الحيوي الذي من
ش���أنه أن يحفظ الحقوق ألصحابها ويعزز من صمود المواطنين في
أراضيهم ،وقال" :نسعى جاهدين في الحكومة لتوفير كافة أشكال
الدعم والمس���اعدة ألهلنا في محافظة القدس في ش���تى المجاالت،
ونعمل على تس���خير كافة طاقاتنا لتوفي���ر مقومات العيش الكريم
للمواطنين وتلبية احتياجاتهم من المشاريع التنموية التطويرية".
وأش���ار إلى أن طواقم الوزارة س���تتابع تنفيذ المشاريع التي
تحتاجه���ا الجديرة بالتعاون والتنس���يق الكام���ل مع المجلس
القروي ،وحسب األولوية في التنفيذ وضمن اإلمكانات المتاحة.

م���ن جهته ،أك���د ش���كارنة أن إنجاز مش���روع التس���وية في
الجدي���رة جاء ً
بناء على توجيهات رئيس الوزراء بضرورة س���رعة
إنجاز األعمال التي تهدف باألس���اس لحف���ظ الملكية وتثبيت
حق المواطنين في أراضيه���م وحمايتها ،مبينًا أن عمليات بيع
األراض���ي وش���رائها تتم وفق اإلج���راءات المتبعة لدى س���لطة
األراضي وهيئة التس���وية ،التي من ش���أنها قطع الطريق على
ضع���اف النفوس ممن يحاولون المتاجرة باألراضي وتس���ريبها
لصالح االحتالل ومستوطنيه.
بدوره ،ش���دد الحس���يني على أهمية إنجاز مش���روع التسوية
في الجديرة بش���كل خاص ،وضرورة العمل على إنجازه في كافة
الهيئ���ات المحلية في محافظ���ة القدس نظ���رًا لخصوصيتها،
مشيدًا بجهود الطواقم التي أسهمت في انجاز المشروع.
ً
وش���كر الحاج عوني ممثال عن أهالي القرية والمجلس القروي،
طواقم هيئة تسوية األراضي والمياه ،وطواقم المحافظة ووزارة
الحكم المحلي ،عل���ى جهودهم في خدمة القرية ،مس���تعرضًا
احتياجات القرية من المشاريع التنموية التطويرية.

رام الله " -األيام" :أعلنت كلية الهندس���ة والتكنولوجيا في جامعة بيرزيت ،أمس ،عن
طرح برنامج بكالوريوس الهندسة البيئية ،مع بداية العام األكاديمي  ،2019-2018وهو
األول م���ن نوعه في الجامعة ،وتخصص فريد على مس���توى جامعات الضفة ،وذلك بعد
موافق���ة الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية لمؤسس���ات التعليم العالي على
البرنامج .وقال عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا ،خالد أباظة :إن أهمية البرنامج تأتي
في ظل التطور الحضري والعمراني السريع ،واستخدام الموارد الطبيعية وارتفاع معدل
النمو السكاني في فلسطين والذي يطرح تحديات بيئية أساسية.
وأض���اف" :هذا التخصص له عالقة بتطوير البنية التحتية في مجاالت :الطاقة المتجددة
والطاقة الناتجة عن النفايات ،ومصادر وشبكات المياه ،وتصريف المياه العادمة وتدويرها
وإعادة استخدامها ،ومكبات النفايات الصلبة ،وتدوير النفايات الصلبة وغيرها ،وفي نفس
الوقت يضع البرنامج فن هندس���ة وإدارة الموارد المائية والبيئي���ة وإعطاء الحلول الالزمة
لمش���اكل حقيقية في التخطيط والتصميم واإلدارة وتشغيل المنشآت المائية والبيئية".
وحول مجاالت العمل في برنامج الهندس���ة البيئية أوض���ح أباظة" :أن عمل مهندس البيئة
مطلوب ف���ي جميع البلديات ،والوزارات ،والعديد من المؤسس���ات غي���ر الربحية والربحية،
ومراكز البحوث واالستش���ارات الهندس���ية ،وهناك اتجاه في الوطن الستحداث العديد من
المش���اريع الخاصة بالمياه والبيئة في مجاالتها المختلفة ،كما أن الحاجة لتطوير وإنش���اء
مدن بناء على أسس حضارية يزداد مع الوقت في فلسطين والوطن العربي".

جنيف :مناقشة تقرير فلسطين
األولي حول التمييز ضد المرأة
رام الل���ه " -األيام" :ناقش���ت اللجنة المعنية بالقضاء عل���ى التمييز ضد المرأة ضمن
دورتها الس���بعين في جنيف ،أمس ،تقرير دولة فلس���طين الرس���مي األولي ،الذي تم
تقديم���ه في آذار  2017إلى اللجنة ،بموجب الم���ادة  18من اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) ،وذلك في حدث تاريخي.
وافتتحت المناقش���ة بكلمة ألقتها وزيرة ش���ؤون المرأة هيفاء األغا ،رئيس���ة الوفد
الفلس���طيني ،أشارت فيها إلى أن انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية "سيداو" إنما هو
تكريم للمرأة الفلس���طينية على ما قدمته وما زال���ت تقدمه من تضحيات ،وأن االلتزام
بتقديم تقرير دولة فلس���طين الخاص باالتفاقية ،تعبير عن االلتزام الحقيقي بتنفيذ
كل ما ورد في االتفاقية .وتش���كل الوفد الفلس���طيني الرس���مي لمناقشة تقرير دولة
فلس���طين ،برئاسة وزارة الش���ؤون المرأة ،وإدارة وزارة الخارجية والمغتربين ،وعضوية
عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية الفلسطينية ذات الصلة.
وتهدف المناقش���ة إلى إتاحة المجال لدراس���ة التحدي���ات والمعيقات التي تواجه
دولة فلس���طين في تنفيذ حقوق المرأة ،إضافة إلى التوصيات التي ستصدرها اللجنة
المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ،والتي سيقع على عاتق دولة فلسطين األخذ
بها ،وذلك لتعزيز البيئة الوطنية التي تصون حقوق المرأة وتعززها ،وبما يس���اهم في
تنفيذ االلتزامات المترتبة على فلسطين.

جنين " :الطوارئ العليا" توصي بتشكيل
لجنة مصغرة للتعامل مع الكوارث
المشاركون في االجتماع.

بلدية بيتونيا وهيئة اإلمـداد والتجهيز تبحثان التعاون المشترك
رام الله " -األيام" :بحث رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة
مع رئيس هيئة اإلمداد والتجهيز التابعة لوزارة الداخلية
اللواء عزمي ناصر ،العديد من القضايا التي تهم المواطن،
خاصة الي���ات الدعم ومد ي���د العون له ال س���يما في ظل
الظروف الراهنة.
وأكد دولة أهمية التنس���يق المستمر مع كافة الجهات
لما فيه دعم المواطن وترسيخه في ارضه في ظل الهجمة
االحتاللية المسعورة لترحيله عنها.
وتحدث خ�ل�ال االجتماع ال���ذي حضره عض���و المجلس
البلدي جاسم سليم ومدير عام البلــديـة محمد مجدوبـة،

عن أهمي���ة العمل المش���ترك في دع���م المواطنين في
المدينة ال س���يما استمرار الجهد المبذول في عمل تكية
بيتونيا الخير.
م���ن جهته أكد الل���واء ناصر على التع���اون المميز بين
الهيئ���ة والبلدية في كافة المج���االت من منطلق اإليمان
بح���ق المواطن في العيش في بيئ���ة آمنه ومالئمة قادرة
عل���ى توفير البني���ة التحتية المناس���بة والتي تش���كل
األس���اس ألي عملية تنموية على الصعيدين االقتصادي
واالجتماعي ،آخذة بعين االعتب���ار ضرورة توفير الظروف
المالئمة لعمل المؤسسة األمنية.

جنين  -محمد بالص :أوصت لجنة الطوارئ العليا برئاسة محافظ جنين اللواء إبراهيم
رمضان ،بضرورة تش���كيل لجنة مصغرة للتعامل مع الكوارث في حال وقوعها بفاعلية
على مدار السنة إلدارة األزمات ،وذلك خالل اجتماع عقدته في المحافظة.
وتتكون اللجنة من الدفاع المدني ،والصحة ،والهالل األحمر ،والشرطة ،واألشغال العامة،
والحكم المحلي ،وتقوم بإعداد نشرات توعية للمجتمع المحلي لرفع الوعي لدى المواطنين
في مواجهة المخاطر والكوارث .واتفق المجتمعون على تقسيم المهام على أعضاء اللجنة،
وتفعيل أدوارها بالتعاون مع المؤسسة األمنية المساندة لها ،وناقشوا خطة الطوارئ وآلية
تحديثها ،واالستعدادات واإلجراءات الوقائية في حال وقوع كوارث طبيعية خاصة في ظل
م���ا يتم تداوله في اآلونة األخيرة بعد وقوع هزات أرضية خفيفة وما يمكن العمل عليه في
حال حدوث أضرار والتقليل من آثارها مع مراعاة عدم اإلرباك أو التهويل.
وشدد مس���اعد المحافظ ،أحمد القس���ام ،على أهمية تفعيل عمل اللجنة والتنسيق
فيما بينها إلدارة األزمة بمسؤولية عالية وتكاملية وكفاءة.
واقترح���ت مديري���ة الدفاع المدني ،تفعي���ل قاعدة البيانات للمؤسس���ات ،وتحديد
المواقع األكثر خطورة ودراسة الطرق البديلة للوصول إلى المستشفيات.
وطالبت قيادة األمن الوطني ،بتشكيل غرفة عمليات مشتركة برئاسة الدفاع المدني،
وتش���مل حصر المعدات وأرق���ام االتصاالت لتوجيه اللجنة في وق���ت الحدث ،وتدريب
متطوعين وتهيئة المستشفيات الميدانية وتوفير مقومات التنمية االجتماعية.

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية طولكرم

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة صلح يطا

الرقم2018/444 :
التاريخ2018/7/8 :

التاريخ2018/7/1 :

التبليغ بالنشر
إخطار تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ محكمة صلح يطا في القضية
التنفيذية رقم 2017/2119

المحكوم عليه :أدهم أحمد خالد الخطيب من يطا ومجهول محل اإلقامة.
اس���تنادًا إلى قرار سعادة قاضي تنفيذ محكمة صلح يطا الصادر بتاريخ  2018/7/1في الدعوى
التنفيذي���ة رق���م  2017/2119والمقام���ة ضدك من قب���ل المحكوم له :صدام محمد يوس���ف
السالمين من السموع .وموضوعها تحصيل دين شيك عدد  1مسحوب على بنك القاهرة عمان
على حس���اب رقم  0002549808ورقم الش���يك  30000006وقيمته  5500ش���يكل ومستحق
األداء بتاريخ  2016/1/1والبالغ بالمبلغ اإلجمالي  5500خمس���ة آالف وخمس���مائة شيقل 65 +
شيقل رسوم حسب األصول والقانون.
لذا فإنه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات أو إرس���ال وكيل عنك لدائرة تنفيذ يطا والمبادرة
بتس���ديد الدين خالل أسبوعين من تاريخ تبلغك هذا اإلعالم وفقًا ألحكام المادة  10من قانون
التنفيذ الفلس���طيني وإذا لم تبادر بذلك فسوف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب
القانون لذا اقتضى إخطارك بذلك.
مأمور تنفيذ يطا
محمد أمين طميزي

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية طولكرم

ورقة إخبار بالنشر
صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم

إلى المحكوم عليه :س���امر محمد عبد الفتاح عبيد من س���لفيت ،ق���رب المحكمة ،ومجهول محل
اإلقامة حاليًا.
ً
عمال بقرار س���عادة قاضي التنفيذ بتاريخ  2018/7/8في القضية التنفيذية  2018/444والتي
موضوعها ش���يك بقيمة  10145شيكل شاملة للرسوم والمصاريف ،فقد تقرر إعالمك حيث انه
وعمال بالمادة  10من قان���ون التنفيذ فقد تقرر اعالمك بالحجز على مركبتك والتي تحمل الرقم
 6705791وأنه عليك أن تقوم خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبلغك بتنفيذ مضمون القرار
و/أو أداء الدي���ن إل���ى المحكوم له عصام عبد الله عبد الرحمن مزيد من عنبتا ،واذا لم تقم بتنفيذ
مضم���ون القرار أو لم تقم بالمراجع���ة فتضطر دائرة التنفيذ إلى مباش���رة اإلجراءات القانونية
بحقك.
تحريرًا في 2018/7/8
مأمور التنفيذ
أحمد دقم

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

رقم الملف/5264 :ج2018/
التاريخ2018/7/11 :

الرقم2017/3942 :
التاريخ2018/7/8 :

ورقة إخبار بالنشر
صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم

إلى المحكوم عليه :ميس فرح محمود حسون "العتيلي" من عتيل ،ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
ً
عمال بقرار س���عادة قاضي التنفيذ بتاريخ  2018/7/8في القضية التنفيذية  2017/3942والتي
ً
موضوعها شيك بقيمة  500دوالر و 64شيكل شامال للرسوم والمصاريف ،فقد تقرر اعالمك حيث
ً
أنه وعمال بالمادة  10من قانون التنفيذ فقد تقرر إعالمك أنه عليك أن تقوم خالل خمس���ة عش���ر
يومًا من تاريخ تبلغك بتنفيذ مضمون القرار و/أو أداء الدين إلى المحكوم له :عبد الله بالل خميس
أب���و صفيرة ،وإذا لم تقم بتنفيذ مضمون القرار أو لم تق���م بالمراجعة فتضطر دائرة التنفيذ إلى
مباشرة اإلجراءات القانونية بحقك.
تحريرًا في 2018/7/8
مأمور التنفيذ
أحمد دقم

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة
المجلس األعلى للقضاء الشرعي
المحكمة الشرعية في الخليل
مذكرة تبليغ زواج صادرة عن محكمة الخليل الشرعية
موضوعها :الزواج من (الزوجة الثانية)

إلى المدعوة :نسرين عثمان جمعة زغير من األردن وسكانها /اليادودة.
أبلغك بأن زوجك ناجي إبراهيم حس���ين زغير من الخليل وس���كانها يريد الزواج من زوجة
ُ ّ
وس���نة رسوله من الخليل وسكانها .وعليه صار تبليغك ذلك حسب
ثانية على كتاب الله
األصول.
تحريرًا في /27شوال لسنة 1439هـ الموافق 2018/7/11م.
وكيل قاضي الخليل الشرعي
أيمن "محمد يسري" الحلواني

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم أنه تقدم إل���ى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة أنا مرام حابس نافع
معالي بصفتي وكيال عن  .1خالد فواز خالد حنتولي  .2احمد تيس���ير محمد خنفر بموجب
الدورية  439/2018/6920عدل جنين بتاريخ 2018/7/10
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي سيلة الظهر حوض رقم  5قطعة رقم 40
فم���ن له اعتراض عل���ى ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا
للقانون.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
دائرة األراضي مكتب جنين

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

رقم الملف/5272 :ج2018/
التاريخ2018/7/11 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم أنه تق���دم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد أنا بالل يوس���ف جميل
صعابنة بصفتي وكيال عن  .1هند عادل محمد س���كيك  .2توفيق  +عالء أبناء جمال توفيق
النواصرة بموجب الدورية س���جل  19صفحة  2018/2561س���فارة فلسطين القاهرة بتاريخ
2018/2/26
الصادرة من كاتب عدل القاهرة
وذلك بمعاملة بيع على أراضي فحمة حوض رقم  3قطعة رقم .8
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عشرة أيام من تاريخ
نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
دائرة األراضي مكتب جنين

أريح���ا  -وفا :أعل���ن في مدينة أريحا ،أم���س ،عن افتتاح
برنامج تأهيل وتدريب ذوي احتياجات خاصة ،يتم خالله
تدريب المش���اركين على مهن تؤهله���م للعمل في عدة
وظائف ،وتسهم في دمج المعاق بسوق العمل.
ج���اء ذلك في خت���ام اجتماع عقد بمق���ر محافظة أريحا
واألغ���وار ،حض���ره :رئي���س جمعي���ة اله�ل�ال األحمر في
المحافظة ماهر الناطور ،ومدير وزارة التنمية االجتماعية
ركاد ش���جاعية ،ومدير المؤسسة األلمانية ""LIFE GATE
بورغرد ش���نكاهرد ،ورئي���س اتحاد المعاقي���ن علي عال،
وهانيا العيس���اوي ع���ن منظمة أطباء العالم اإلس���بانية،
ومدير مؤسس���ة ب���ذور األم���ل بالمحافظة خض���ر غانم،
ومديرة مدرسة "سيرا" لبطيئي التعلم بالمحافظة سلوى
الياسيني.
وتطرق شنكهارد إلى البرنامج المقرر انطالقه في أيلول
المقب���ل لتعلي���م وتأهيل ذوي اإلعاقات مهنًا تتناس���ب
ّ
وقدراتهم ،وإكس���ابهم حرفًا تمكنه���م من االندماج في
المجتم���ع ،ليكون لديهم دخل ،مش���يرًا إل���ى أن البرنامج
يتواصل  3س���نوات ،ومدة الدورة س���نة كاملة وخمس���ة
أيام في األسبوع ،يتلقى فيها المشارك التدريب العملي
والنظري إل���ى جانب اهتمام المؤسس���ة بتطوير قدراته
األخرى ،وتعليمه القراءة والكتابة إن لزم ،والعناية الطبية
خالل فترة التدريب.
ّ
وبي���ن ش���نكهارد أن البرنام���ج يش���مل أرب���ع وظائف
رئيس���ة :طباخ أو مس���اعد طباخ ،والتدرب على تنس���يق
وزراعة الحدائ���ق ،وعمل بيوت بالس���تيكية والزراعة في
داخلها ،وخدمات الغ���رف والضياف���ة الفندقية ،وإعداد
أشخاص قادرين على إصالح األدوات المساعدة للمعاقين

(الكراسي المتحركة).
وأضاف :إن البرنامج يشمل  40متدربًا وخصص لمحافظة
أريح���ا بين  10و 15ش���خصًا ،وإن التدريب والتأهيل يجرى
في مقر المؤسسة بمدينة بيت لحم.
من جهته ،أش���ار ش���جاعية إلى اهتمام وزارة التنمية
االجتماعية بفئة المعاقين ،وتعاونها مع كل المؤسسات
ذات العالقة والمجتمع المحلي ،مش���يرًا إلى أهمية برامج
تأهيل وتدريب المعاقين.
وأوض���ح الناطور أن البرنامج طم���وح ويحتاج إلى تضافر
جه���ود جميع المؤسس���ات الرس���مية والقط���اع الخاص
والمؤسسات ذات العالقة ،وإلى ّ
تقبل األهل واستعدادهم
للمس���اهمة في دفع كلفة المواصالت ،وأن يس���هم أهل
الخير والمؤسسات ذات العالقة بدفع جزء من أو كل كلفة
المواصالت للتخفيف عن كاهل أهل ذوي الحاجة.
وأش���اد غانم بالتعاون القائم بين مؤسسته بذور األمل
وجمعي���ة بوابة الحي���اة لخدمة ذوي اإلعاق���ات والتدخل،
لتقديم وتلبية االحتياجات ،خاصة فيما يتعلق باألدوات
والعالج���ات والتع���اون القائم مع اله�ل�ال األحمر واتحاد
المعاقين.
وأكدت العيس���اوي والياسيني والحضور ضرورة تقديم
كل دع���م ممكن لنجاح البرنامج وضرورة التواصل مع ذوي
المعاقين ،وإرش���ادهم إلى أهمية تعليم أبنائهم مهنًا،
وأن نجاح المشروع يتطلب كذلك متابعة الخريجين وعقد
ش���راكات مع القطاع الخاص ،خاصة الفن���ادق والمطاعم
لتوظيفهم وتش���جيعهم على العمل .ومن المقرر أن يتم
استقبال الطلبات خالل الفترة القادمة للفئة العمرية بين
 16و 30كحد أقصى وفق شروط معينة.

عقد الجولة األولى من المشاورات
السياسية بين فلسطين واإلكوادور
رام الل���ه " -األي���ام" :عق���دت مدي���رة اإلدارة العام���ة
لألميركتين والكاريبي ،المستش���ارة حنان جرار ،وس���فير
فلس���طين لدى اإلكوادور ،هاني الريماوي ،الجلسة األولى
للمشاورات السياسية بين فلسطين واإلكوادور.
ّ
ومث���ل اإلك���وادور في الجلس���ة ،مس���ؤولة إدارة آس���يا
وأفريقي���ا ودول المحيط ف���ي وزارة خارجي���ة اإلكوادور،
الس���فيرة لوردي���س بوما ،بمش���اركة ممثلي���ن عن دائرة
التعاون في وزارة الخارجي���ة اإلكوادورية ،ووزارة الزراعة،
ووزارة الثقاف���ة ،ووزارة الس���ياحة ،وممث���ل ع���ن النيابة
العامة ،إضافة إلى ممثل عن هيئة الرياضة.
واس���تعرضت ج���رار آخ���ر التط���ورات والمس���تجدات
السياس���ية المتعلق���ة بالقضي���ة الفلس���طينية ،خاصة
الموقف الفلس���طيني من الجولة األخيرة للوفد األميركي
في المنطقة وما يس���مى بـ"صفقة الق���رن" ،إضافة ألهم
بن���ود المبادرة الفلس���طينية السياس���ية الت���ي طرحها
الرئيس محمود عباس في األمم المتحدة إلحالل السالم.
ّ
وقدم���ت ش���رحًا ع���ن انته���اكات االحت�ل�ال اليومي���ة
والممنهجة بحق الش���عب الفلسطيني ،خاصة في منطقة
القدس ومناطق "ج" ،مع تس���ليط الضوء على المش���اريع

االس���تيطانية التي يجري تنفيذها بش���كل يومي ،مثل:
مشروع " ،"E1والخان األحمر ،والهادفة إلى تشريد السكان
وطردهم بالقوة من تجمعاتهم الس���كنية وعزل ش���مال
الضفة الغربية عن جنوبها وتهويد مدينة القدس.
وناقش الجانبان العالقات الثنائية بش���كل معمق وسبل
تعزيزها عن طريق وضع خط���ط عمل وخارطة طريق للبدء
بتنفي���ذ االتفاقيات التي تم التوقي���ع عليها في مختلف
مجاالت التعاون الثنائي ،والتي تشمل :الزراعة ،والتعليم،
والثقاف���ة ،والتنمية االجتماعية ،والرياضة ،والس���ياحية،
إضافة إل���ى تعزي���ز التعاون في مج���ال النياب���ة العامة
والتع���اون الجنائ���ي ،واتفقا على تش���كيل لجن���ة وزارية
مشتركة ،لتسهيل تنفيذ التعاون في المجاالت المذكورة.
وأكد الجانب اإلك���وادوري حرص حكومة بالده على تقديم
كل الدعم السياسي والدبلوماسي لدولة فلسطين وقضيتها
العادل���ة ،وااللت���زام بالقان���ون الدول���ي ،والقان���ون الدولي
ّ
اإلنساني ،والمرجعيات الدولية الخاصة بحل الصراع ،إضافة
إلى استعدادهم للبدء بتنفيذ االتفاقيات التي تم توقيعها
مؤخرًا بهدف تنفيذ مجموعة من مش���اريع التعاون الثنائي
في مختلف المجاالت المتفق عليها بين الطرفين.

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية طولكرم

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة صلح جنين

التاريخ2018/5/31 :
استئناف مدني جنين 2017/183

رقم الدعوى 2013/375 :حقوق صلح جنين

الرقم2018/154 :
التاريخ2018/7/8 :

ورقة إخبار بالنشر
صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم

تبليغ قرار حكم للمدعى عليه بالدعوى المدنية رقم  2013/375صلح جنين بالنشر
إلى المدعى عليه :نور تيسير رشيد األطرش من أبو قش /رام الله ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
نعلمك بأن محكمة صلح جنين قررت وبتاريخ 2017/9/12م في الدعوى الحقوقية رقم 2013/375
صل���ح جنين الحكم بإلزام المدع���ى عليهما األول /عبد الكريم حمد عب���د صبيح (المدعي باالدعاء
المتقاب���ل) والمدعى عليه الثاني (نور تيس���ير رش���يد األطرش) بدفع مبلغ وق���دره  24000أربعة
وعش���رون الف ش���يقل للمدعي غالب محمد احمد ربايعة /ميثلون قض���اء جنين وكيله المحامي:
إبراهيم س���ليمان ،باإلضافة إلى الرس���وم والمصاريف ومبلغ مائة دينار أردني أتعاب محاماة ورد
االدعاء المتقابل.
ً
حكمًا حضوريًا قابال لالس���تئناف صدر وتلي علنًا باسم الش���عب العربي الفلسطيني وأفهم في
2017/9/12م.
رئيس قلم الحقوق /محكمة صلح جنين
مصطفى أبو بكر

إل���ى المحكوم عليه :س���امر محمد عبد الفتاح عبيد من س���لفيت ،ق���رب المحكمة ،ومجهول محل
اإلقامة حاليًا.
ً
عمال بقرار س���عادة قاضي التنفيذ بتاريخ  2018/7/8في القضي���ة التنفيذية  2018/154والتي
موضوعها ش���يك بقيمة  10145شيكل شاملة للرس���وم والمصاريف ،حيث انه وعمال بالمادة 10
م���ن قانون التنفيذ فقد تقرر إعالم���ك بالحجز على مركبتك والتي تحم���ل الرقم  6705791وأنه
عليك أن تقوم خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغك بتنفيذ مضمون القرار و/أو أداء الدين إلى
المحك���وم له عصام عبد الله عبد الرحمن مزيد م���ن عنبتا ،وإذا لم تقم بتنفيذ مضمون القرار أو لم
تقم بالمراجعة فتضطر دائرة التنفيذ إلى مباشرة اإلجراءات القانونية بحقك.
تحريرًا في 2018/7/8
مأمور التنفيذ
أحمد دقم

دولة فلسطين

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية نابلس
دائرة التنفيذ

سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف/2867 :ج2018/
التاريخ2018/7/11 :

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد مهدي فريد حسين حدادة
وذلك بصف���ة وكيال دوريا بموجب الوكال���ة الدورية رق���م  1767/2018/9229عدل نابلس
بتاريخ 2018/7/2
بمعاملة بيع القطعة  36من الحوض  24072من أراضي نابلس.
فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن ،وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حسب األصول
ووفقًا للقانون.
الوكيل
اسم الموكل (المالك)
مهدي فريد حسين حدادة
		
"محمد عيد" "محمد أمين" سعيد كلبونة

الرقم2016/1308 :
التاريخ2018/7/3 :

ورقة إخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس
بالدعوى التنفيذية رقم 2016/1308

إلى المحكوم عليه :ثائر س���لطان فوزي نزيه نابلس دخلة زوات���ا طلعة زبلح ،ومجهول محل
اإلقامة حاليًا.
يجب عليك أن تؤدي في ظرف اس���بوعين اعتب���ارا من تاريخ تبلغك ورقة االخطار التنفيذي
ه���ذه في هذا العدد بالقرار المنفذ الصادر ف���ي القضية التنفيذية رقم  2016/1308دائرة
تنفيذ نابلس وموضوعها مطالبة مالية بمبلغ  1123ش���يكل بموجب شيك لصالح المحكوم
له علي وجيه علي دويكات ،وإذا انقضت هذه المدة فستضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم
حسب األصول والقانون بحقك.
مأمور التنفيذ

دائرة تسجيل أراضي نابلس

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

رقم الملف/5276 :ج2018/
التاريخ2018/7/11 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعم���وم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد أنا بالل يوس���ف جميل
صعابن���ة بصفتي وكيال عن علي محمد عيد علي نواصرة بموجب الدورية 439/2018/6182
عدل جنين بتاريخ  2018/6/24المعطوفة على الخاصة  437/2018/945عدل جنين بتاريخ
2018/1/28
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي فحمة حوض رقم  3قطعة رقم 8
فم���ن له أي اعت���راض عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام من
تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
بالل يوسف جميل صعابنة
		
علي محمد عيد علي نواصرة
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين
رقم الملف/5262 :ج2018/
التاريخ2018/7/11 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعل���ن للعموم أنه تقدم إل���ى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة أنا مرام حابس نافع
معال���ي بصفتي وكيال عن  .1عائش���ة خالد عارف زكارنة  .2آمنة  .3قاس���م  .4رش���اد .5
وليد  .6عدن���ان  .7فايق أبناء عارف عبد الفتاح زكارن���ة بموجب الدورية 2018/21/1906
سفارة فلسطين بعمان بتاريخ  2018/6/12والدورية  439/2018/6372عدل جنين بتاريخ
 2018/6/27المعطوف���ة على العام���ة  439/2018/5840عدل جني���ن بتاريخ 2018/6/10
والخاص���ة /36م و خ 2018/س���فارة فلس���طين بالري���اض بتاري���خ  2018/2/12والدورية
 439/2018/6755عدل جني���ن بتاريخ  2018/7/5المعطوفة عل���ى الخاصة 2018/8945
سفارة فلسطين بدبي بتاريخ 2018/6/27
الصادرة من كاتب عدل عمان وجنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي دير غزالة حوض رقم  2قطعة رقم 63
فم���ن له اعتراض عل���ى ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا
للقانون.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
دائرة األراضي مكتب جنين

