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اإلثنين 2018/8/20

«العصرية الجامعية» تنظم
لقاء إرشاديًا لطلبتها الجدد

أبو بكر :الرئيس أوعز بالتوجه إلى األمم
المتحدة للعمل على إطالق سراح األسرى

رام الله " -األيام" :أقامت الكلية العصرية الجامعية أمس ،لقاء ارشاديًا لطلبة المهن
الطبي���ة وهي "التمريض ،ومس���اعد صيدلي ،والع�ل�اج الطبيع���ي ،والمراقبة الصحية،
والتخدير واإلنعاش ،والعناية التنفسية" بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
وقدم عميد الكلية د .ربحي بش���ارات نبذة تعريفية ببرامج المهن الطبية المساعدة،
ش���ارحًا األمور األكاديمية والتدريبية التي يحتاجها الطلبة خالل دراس���تهم لعامين،
ً
مؤك���دًا أن برامج الكلية تأتي متوافقة مع حاجة الس���وق المحلية لكوادر مهنية طبية
كفؤة في أداء دورها تجاه المجتمع المحلي.
واصطحبت رئيس قس���م التمريض س���مر الجالد الطلبة بجولة ميدانية للتعرف إلى
الح���رم الجامع���ي والمختبرات التابعة ألقس���ام المهن الطبية المس���اعدة ،إضافة إلى
تقديمها شرحًا تفصيليًا للطلبة عن مهام دائرة التسجيل والقبول في الجامعة ،وآلية
القبول والتسجيل والحصول على الوثائق الالزمة للطلبة منذ قبولهم وخالل مسيرتهم
األكاديمية وبعد تخرجهم.

جانب من حفل التكريم.

كتب محمد بالص:
قال رئيس هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين ،اللواء قدري أبو
بك���ر ،أمس ،إن الرئيس محمود عب���اس أعطى تعليماته بالتوجه
إلى هيئة األمم المتحدة ،من أجل الضغط على سلطات االحتالل
اإلسرائيلي إلطالق س���راح األسرى وفي المقدمة منهم القدامى
وكبار السن والمرضى والمعتقلون اإلداريون.
وكان أبو بكر يتحدث خالل حفل تكريم س���بعة أس���رى محررين
م���ن محافظة جنين أمضوا س���نوات طويلة في س���جون االحتالل
نظمته هيئة شؤون األسرى والمحررين في قاعة الغرفة التجارية،
بمشاركة المحافظ اللواء إبراهيم رمضان ،وأمين سر هيئة شؤون
األس���رى والمحررين ،عض���و المجلس الثوري لحرك���ة فتح ،النائب
جمال حويل ،ومدير ع���ام الهيئة ،مهند جرادات ،ورئيس الغرفة

التجاري���ة الصناعي���ة ،عمار أبو بك���ر ،وممثلين عن المؤسس���ات
والفعالي���ات .وأكد أبو بكر أن االحتالل اإلس���رائيلي وعلى امتداد
س���نوات النضال الفلس���طيني تجاوز كل المواثيق والمعاهدات
واالتفاقيات الدولية والت���ي تحدثت بنصوص واضحة عن حقوق
أس���رى حركات التحرر ،ووج���وب الدولة المحتجزة عل���ى االلتزام
بتأمين جميع احتياجاتهم الحياتية والصحية واإلنسانية.
وقال أبو بك���ر" ،إن التحدي���ات التي تواجه الهيئ���ة اإلدارية
الجديدة لهيئة شؤون األسرى والمحررين كبيرة ،وفي المقدمة
منها القانون اإلس���رائيلي بخصم مخصصات عائالت الش���هداء
واألس���رى من عائ���دات الضرائب المس���تحقة لصالح الس���لطة
الوطني���ة" ،مؤك���دا مواصلة التع���اون مع كافة ك���وادر الهيئة
للدفاع عن األس���رى ،خاصة المرضى وكبار السن وقدامى األسرى
والمعتقلين اإلداريين واألسيرات.

«العربية األميركية» عضو بتحالف أكاديمي
دولي لحل الصراع في الشرق األوسط
جني����ن « -األيام» :أعل����ن المؤتمر الدولي البحث����ي المنعقد في
ألماني����ا ،وينظم����ه مركز "جينا" لدراس����ات التس����وية في جامعة
فريدريك شيلر ،عن انطالق تحالف أكاديمي للتسوية وحل الصراع
في الش����رق األوسط وش����مال إفريقيا يضم أهم الجامعات ومراكز
البح����ث والص����راع في تلك المناط����ق ،بما فيها الجامع����ة العربية
األميركية .وتمثل الجامع����ة العربية األميركية في المؤتمر ،نائب
رئيس الجامعة للعالقات الدولية الدكتورة دالل عريقات ،وأستاذ
العلوم السياسية ،األستاذ الدكتور أيمن يوسف.
وقالت عريقات :إن���ه تم اختيار الجامع���ة العربية األميركية
ممثلة عن دولة فلس���طين لتكون جزءًا م���ن التحالف األكاديمي
للتسوية وحل الصراع في الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
ّ
وقدم���ت ف���ي المؤتم���ر الدولي البحث���ي الذي حم���ل عنوان
"المصالحة في الش���رق األوس���ط وش���مال أفريقيا :بحث متعدد

الشرطة تقبض على شخص بحوزته
 322غم مخدرات في قلقيلية
قلقيلية – "األيام" :ألقت الشرطة وبالتعاون والتنسيق مع جهاز االستخبارات العسكرية،
امس ،القبض على شخص بحوزته ( )322,12غم من مادة القنب المخدر في مدينة قلقيلية.
وأوض���ح بيان إدارة العالقات العامة واإلعالم في الش���رطة ،بأن���ه وبناء على معلومات
توافرت للش���رطة حول وجود مواد مخدرة ،بحوزة ش���خص متواجد في أحد المنازل في
مدينة قلقيلية ،تحركت قوة من ش���رطة مكافحة المخدرات وبالتعاون والتنس���يق مع
جهاز االس���تخبارات العسكرية إلى المكان بعد اس���تصدار مذكرة تفتيش من النيابة
العامة وتم إلقاء القبض على الش���خص المش���تبه به وبعد تفتيش���ه وتفتيش المنزل
الخاص به أصوال ضبط بحوزته مادة خضراء اللون يش���تبه بأنها من مادة القنب المخدر
(مهجن) بلغ وزنها ( )322,12غم ،كما ضبط بحوزته أدوات لتعاطي المخدرات.
وأكد البيان توقيف المش���تبه به تمهيدا إلحالته والمضبوط���ات الى النيابة العامة
الستكمال واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقه حسب األصول.

«التنمية المجتمعية» في «فلسطين األهلية»
تحصد المراكز األولى بمسابقة األفالم

التخصصات" ،بحث بعنوان :الدبلوماس���ية في إطار بناء السالم:
من القس���ر إلى اإلمالء" ،فيما ّ
قدم يوس���ف الذي يشغل منصب
رئيس مجلس إدارة مركز السياسات ودراسات حل الصراع التابع
للجامع���ة العربية األميركية ،بحثًا عالج فيه األدوار التي لعبتها
منظم���ات المجتمع المدني في فلس���طين لتحقي���ق المصالحة
الوطني���ة بي���ن حركتي "فت���ح" و"حم���اس" من خ�ل�ال اللقاءات
المباش���رة مع القيادات السياس���ية والحزبية وط���رح المبادرات
وكتاب���ة العرائ���ض وتنظيم المظاه���رات وغيرها م���ن المهام
والنشاطات والمسؤوليات.
وتناولت الورقة البحثية ،المعيقات والمنغصات التي حالت دون
تحقيق مصالحة حقيقية مس���تدامة بين الحركتين ،على رأس���ها
المش���اكل البنيوية في تركيب���ة المجتمع المدني ودور الس���لطة
الرسمية في تدجين واحتواء وإغراء نخبة المجتمع المدني.

بيت لحم – حسن عبد الجواد :حصلت جمعية التنمية المجتمعية والتعليم المستمر،
في كلية فلسطين األهلية الجامعية على المراكز األولى في مسابقة األفالم التي نفذت
ضمن مشروع "الشراكة مع الشباب" ،بمشاركة مراكز المصادر الشبابية في الضفة.
وكرم���ت الجمعية في حفل أقيم بمؤسس���ة "ايريكس" الدولية بحض���ور المدير التنفيذي
للجمعية خالد شناعة ،ومنسقة المشروع ناريمان عزة ،ودالية شخطور من اللجنة التي نظمت
المسابقة ،باإلضافة لممثلي مؤسسة "ايريكس" والمراكز الشريكة والفائزين بالمسابقة.
وأعلن مشروع "الشراكة مع الشباب" عن انطالق مسابقة األفالم في الرابع من تموز الماضي،
حيث تم التعميم على جميع المراكز الش���ريكة لنشر المسابقة على مواقعهم للوصول ألكبر
عدد من الشباب للمشاركة وإظهار إبداعاتهم ومهاراتهم في مجال صناعة األفالم.
وحص���دت الجمعية المراك���ز األولى في كل من الفئتي���ن العمريتين ،وكانت الفائزة
بالمرك���ز األول للفئ���ة العمرية ( )17-14مايا أبو ش���خيدم عن فيلمها "جيل الشاش���ة"
والفائزة أيضا بالمركز األول للفئة العمرية  25-18هي ليال العزة عن فيلمها الذي كانت
فكرته حول "بطالة الخريجين" .وفي ختام الحفل تم توزيع الجوائز على الفائزين.

دولة فلسطين
ديوان الموظفين العام

دولة فلسطين
ديوان الموظفين العام

يعلن ديوان الموظفين العام وبالتنسيق مع الجهات الحكومية التالية(:مجلس القضاء
االعلى و وزارة الحكم المحلي و المؤسسة الفلسطينية لالقراض الزراعي) عن حاجتهم لشغل
وظيفة(محاسب/ة)للعمل طرفهم ،وذلك حسب المؤهالت والشروط التالية:
محاسب/ة،العدد( )4للعمل في مجلس القضاء االعلى/رام الله(عدد،)2وزارة الحكم المحلي/
نابلس (عدد،)1المؤسسة الفلسطينية لالقراض الزراعي/رام الله(عدد / )1الفئة الثانية الدرجة
الخامسة.
المؤهل العلمي المطلوب:
بكالوريوس كحد أدنى في تخصص المحاسبة
الشروط والمهارات التي ينبغي توافرها في المتقدم/ة:
يفضل من لديه خبرة في العمل المحاسبي
.1
معرفة باللغة االنجليزية
.2
معرفة أسس المحاسبة الحكومية
.3
معرفة أسس ومبادئ التدقيق المالي
.4
معرفة القوانين واألنظمة واللوائح المعمول بها
.5
القدرة على العمل ضمن الفريق
.6
القدرة على تحمل ضغط العمل
.7
مهارة حل المشكالت
.8
مهارة اإلتصال والتواصل
.9
مهارة استخدام البرامج المحاسبية والمحوسبة المعمول بها
.10
المهام والمسؤوليات:
تسجيل اإللتزام المالي وتجهيز سند صرف النفقة او /و األمانة و /او الضربية،.......
.1
ومطابقته مع ارصدة حسابات االستاذ للمخصصات وحسابات الموردين.
تجميع وتسجيل كافة المعلومات المالية باستخدام البرامج المحاسبي
.2
المحوسب لكافة األنشطة(ايرادات،أمانات،سلف،نفقات ،رواتب،أصول،خصوم)...،
العداد البيانات المالية لكافة الحركات واالنشطة االقتصادية والمالية بما في
ذلك الحسابات الشهرية والسنوية.
اإلحتفاظ بجميع المستندات المتعلقة بالمعامالت المالية والسجالت والتقارير
.3
المالية وفقا للتعليمات الواردة في النظام المالي.
العمل على إجراء المطابقات والتسويات البنكية ،ومتابعة العوالق وإقفال
.4
الحسابات للسنة المالية.
اعداد التقارير المالية الشهرية والربعية ونصف سنوية والسنوية ،ومقارنتها
.5
وتحليلها بالبيانات المالية في الموازنة التقديرية لذات السنة وتقديمها
للجهات ذات العالقة.
توفير المستندات والوثائق المالية الالزمة للتدقيق والرقابة المالية من جهات
.6
رقابية سواء كانت داخلية او خارجية في المؤسسة.
المشاركة في تطوير وتعديل قواعد البيانات المالية.
.7
مراجعة الحسابات المالية وتنسيق عملية التدقيق
.8
بيئة العمل :ميداني  ،مكتبي  ،اإلثنين معا
.9

يعلن ديوان الموظفين العام بالتنسيق مع عدد من جهات حكومية عن وظبفة (موظف/ة
اداري/ة) للعمل في كل من وزارة الداخلية ،سلطة االراضي،الهيئة العامة للشؤون المدنية،
للعمل طرفهم وذلك حسب المؤهالت والشروط التالية:
موظف إداري ،إعالن موحد عدد( ،)3للعمل في كل من وزارة الداخلية(عدد ،)1سلطة األراضي
(عدد  ،)1الهيئة للشؤون المدنية (عدد  ، )1مكان العمل(:الوسط)  (.الفئة الثانية ،الدرجة
الخامسة)

اعالن موحد
رقم 2018/45

تكريم طلبة «اإلنجاز» من ذوي اإلعاقة في الخليل

جانب من حفل التكريم.

الخليل " -األيام" :أقيم في مق���ر محافظة الخليل ،أمس ،حفل
تكريم الناجحي���ن في امتحانات الثانوية العامة "اإلنجاز" للعام
 2018م���ن ذوي اإلعاق���ة برعاي���ة المحافظ كامل حمي���د ووزير
التنمي���ة االجتماعية د .إبراهيم الش���اعر ،وبحضور ذوي الطلبة
والمؤسسات الرسمية واألهلية وعدد من الشخصيات االعتبارية.
وبلغ عدد الطلب���ة الناجحين لهذا الع���ام  30طالبًا وطالبة من
كافة التخصصات.
ويأتي التكريم ،بحس���ب بيان صدر ع���ن دار المحافظة ،أمس،
ف���ي اطار التأكيد على اهمية هذه الفئ���ة المهمة من المجتمع
ودورها البناء في التطور العلمي واالنجازات التي تحققت خالل
الفترة الماضية ،ويقام التكريم بشكل منتظم وسنوي.
وهنأ حميد في كلمته باس����م الرئيس والقيادة الفلس����طينية ،هذه

بيت لحم :اختتام فعاليات
نادي الرواد اإلعالمي للفتيات
بيت لحم – "األي���ام" :اختتمت جمعية ال���رواد للثقافة
والفنون ،أمس ،وبالشراكة مع مديريتي التربية والتعليم
العال���ي واإلعالم ف���ي محافظة بيت لح���م فعاليات نادي
الرواد اإلعالمي للفتيات بنس���خته األولى ،بمشاركة أكثر
من  28طالبة من طالبات مدارس المحافظة.
وحضر اللقاء الختامي مدير عام جمعية الرواد الدكتور
عبد الفتاح أبو س���رور ،ونائ���ب مدير مديرية اإلعالم في
بيت لحم أحمد الشمارخة ،ومس���ؤولة العالقات العامة
واإلعالم ف���ي مديرية التربية والتعلي���م في بيت لحم
خلود دراس.
ويعتبر ن���ادي ال���رواد اإلعالمي للفتي���ات ،تجربة أولى

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة
المجلس االعلى للقضاء الشرعي
محكمة جنين الشرعية الجنوبية /قباطية

التاريخ1439/12/8 :هـ
وفق2018/8/19 :م

إعالن حصر إرث
صادر عن محكمة جنين الشرعية الجنوبية

تقدم���ت المس���تدعية /نادية لطفي عبد الكري���م صدقة من عنزة وس���كانها هوية رقم
 410420921باس���تدعاء طل���ب تس���جيل حجة حصر إل���ى هذه المحكم���ة تضمن وفاة
المرحوم���ة /نعمة عبد الخالق علي خضر من عن���زة بتاريخ 2018/7/5م وانحصار إرثها في
ورثتها ابنتيها /نادية وهنادي المولودتين لها من زوجها /لطفي عبد الكريم مسعد عبد
الكريم وفي شقيقها" /محمد أمين" عبد الخالق علي خضر فقط .وأن جميعهم بالغون وال
وارث وال مستحق للتركة سواهم.
فم���ن له اعتراض على مضمون هذه الوراثة مراجعة هذه المحكمة خالل عش���رة أيام من
تاريخه تحريرًا في 1439/12/8هـ وفق 2018/8/19م.
قاضي محكمة جنين الشرعية الجنوبية
القاضي بشار محمد داود

شاركت فيها نخبة من طالبات المدارس في محافظة بيت
لح���م ،تم تعريفهم من خالل وس���ائل اإلع�ل�ام إلى آليات
العمل اإلعالمي م���ن خالل التجربة العملي���ة التي نقلها
لهم نخبة من الصحافيين اإلعالميين العاملين في وسائل
اإلعالم المحلية والدولية.
وحصلت الفتيات على تدري���ب عملي في مجال اإلعالم
المرئي والمسموع والمكتوب وآلية استخدام التكنولوجيا
ووس���ائل التواصل االجتماعي ،في تعزيز العمل اإلعالمي
كوسيلة إعالمية حديثة.
وفي ختام فعاليات اللقاء ،تم توزيع شهادات تقديرية
للطالبات المشاركات.

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
مجلس التنظيم األعلى

اعالن موحد
رقم 2018/35

تقدم الطلبات المستوفاة للشروط على البوابة اإللكترونية لديوان الموظفين العام
( )www.gpc.pna.psحسب آلية تقديم الطلبات الموجودة على البوابة االلكترونية او من
خالل استخدام تطبيق الهاتف المحمول « وظيفتي» مرفقًا بالمستندات التالية:
صورة عن المؤهل العلمي  +صورة عن كشف الثانوية العامة
.1
صورة عن اثبات الشخصية الهوية او جواز السفر
.2
صورة عن شهادة الميالد
.3
السيرة الذاتية CV
.4
صورة عن الخبرات
.5
صورة عن الدورات
.6
صورة شخصية
.7
يبدأ استقبال الطلبات اعتبارا من يوم األحد  2018/08/19وحتى يوم االحد
االحد  ،2018/08/26علما انه سوف يتم استثناء جميع الطلبات لغير
مستوفاة للشروط المطلوبة.
موسى ابو زيد
رئيس ديوان الموظفين العام

الفئة من الطلبة مشيرًا إلى أن الرئيس يولي هذه الفئة أولوية واهمية
خاصة ،مش����ددًا على أننا "لن نبخل على هذه الفئة ولن نسمح ان يكون
الفقر والعوز س����ببا في منع أي طالب من الذهاب الى مقاعد الدراس����ة،
معبرًا عن فخره بهذه الفئة ،ومؤكدًا االلتزام بالوقوف الى جانبهم.
من جهته قال الش���اعر :نكرم الي���وم كوكبة من الناجحين من
ذوي االعاق���ة اصحاب الهمم واالرادة رغ���م كل الصعوبات التي
تواجههم ،مس���تعرضًا اه���م الخدمات التي تقدمه���ا الوزارة
خصوص���ا لذوي االعاقة والتي كان اخره���ا القانون الجديد الذي
يخ���دم مصالح هذه الفئ���ة اضافة الى انش���اء قاع���دة بيانات
تش���ملهم وتتضمن االعاق���ات التي يعان���ون منها ،وخصصت
الوزارة موازنة خاصة لشراء االجهزة المساندة لهم وتساعدهم
على االندماج في المجتمع وعجلة التنمية المستدامة.

المؤهالت العلمية والشروط واإلمكانيات المطلوبة:
بكالوريوس احدى مجاالت العلوم االدارية .
.1
معرفة جيدة باللغة االنكليزية.
.2
معرفة بالقوانين واالنظمة االدارية المعمول بها في الدائرة الحكومية.
.3
القدرة على العمل ضمن الفريق
.4
مهارة االتصال والتواصل.
.5
مهارة على استخدام برامج الحاسوب وخاصة برامج مايكروسوفت اوفس..
.6
مهارة في ادارة الوقت.
.7
االختصاص العام للوظيفة ،مهام ومسؤوليات
المهام والمسؤوليات:
دراسة الملفات والمراسالت الموجه إليه.
.1
اعداد المذكرات والمراسالت حسب األصول اإلدارية المعمول بها في الدائرة
.2
الحكومية.
متابعة المراسالت المتعلقة بعمله لدى الجهات المختصة في الدائرة
.3
الحكومية والتأكد من تنفيذها حسب النظام المعمول به في الدائرة
الحكومية.
تنظيم االجتماعات واعداد االجندة الخاصة بها والدعوات الالزمة لذلك.
.4
اعداد محاضر االجتماعات ورفعها للمسؤول المباشر.
.5
المشاركة في وضع الخطة التنفيذية للوحدة التنظيمية التي يعمل بها.
.6
اعداد مقترحات تطويرية في مجال عمله.
.7

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 2018 /37
الخاصة -:شراء قواطع آلية ضغط منخفض لزوم نظام السكادا
تعلن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة عن طرح العطاء أعاله حسب البيانات
و المواعيد التالية-:
 سيكون آخر موعد لتسليم العطاءات ابتداء من صباح يوم األربعاء الموافق /09/12 2018وحتى ساعة فتح المظاريـف الساعـة  12بنفس الزمان والمكان أعاله .
 يمكن الحصول على مستندات العطاء من دائرة المشتريات بمقر الشركة الرئيسيبغزة شارع جمال عبد الناصر «الثالثيني» اعتبارًا من يوم األحد المـوافـق 2018/08/19
علمـًا بـأن ثمـن نسخـة العطـاء  100شيكـل فقط ( غير مستردة )
 يرفق مع كل عطاء تأمينًا ابتدائيًا وفقًا للمذكور بكراسة العطاء يجب أن تشمل األسعار المقدمة كافة أنواع الضرائب . أجرة اإلعالن (لمدة يومين) على من يرسو عليه العطاء . ال يلتفت ألي عطاء غير ملتزم بما ورد في اإلعالن .تليفاكس  - 08 / 2888481صندوق بريد . 1265
بريد الكترونيPur.gedco@Gmail.com :
شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

التاريخ2018/8/15 :

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى
بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة اإلستعمال من منطقة
سياحية واستجمام إلى مباني عامة في القطعة ( )63في حوض رقم
( – )2القبيبة  /محافظة القدس.
قرر مجلس التنظيم األعلى بجلس���ته رقم ( )2018/6بتاريخ 2018/8/6م بموجب القرار
رقم  136الموافقة على وضع المش���روع موضع التنفيذ المتعلق بالقطعة رقم ( )63في
حوض رقم  2بموقع الش���قة من أراضي القبيبة  ،وذلك حسب المخططات المودعة في
مقر الحكم المحلي /محافظة القدس ومقر مجلس قروي القبيبة .
ويعتبر مخطط التنظيم نافذًا بعد مضي  15يومًا من تاريخ نش���ر اإلعالن في الجريدة
الرسمية وجريدتين محليتين وذلك إستنادًا للمادتين  21،26من قانون تنظيم المدن
والقرى واألبنية رقم  79لسنة .1966
حسين األعرج
وزير الحكم المحلي
رئيس مجلس التنظيم األعلى

تقدم الطلبات المستوفاة للشروط على البوابة اإللكترونية لديوان الموظفين العام
( )www.gpc.pna.psحسب آلية تقديم الطلبات الموجودة على البوابة االلكترونية او
من خالل استخدام تطبيق الهاتف المحمول “ وظيفتي” مرفقًا بالمستندات التالية:
.1

صورة عن المؤهل العلمي  +صورة عن كشف الثانوية العامة

.2

صورة عن اثبات الشخصية الهوية او جواز السفر

.3

صورة عن شهادة الميالد

.4

السيرة الذاتية CV

.5

صورة عن الخبرات

.6

صورة عن الدورات

.7

صورة شخصية
يبدأ استقبال الطلبات اعتبارا من يوم األحد  2018/08/19وحتى يوم االحد
2018/08/26
علمًا بانه سيتم استثناء أي طلب غير مستوفي للشروط وغير مستكمل للبيانات.
موسى ابو زيد
رئيس ديوان الموظفين العام

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة
المحاكم الشرعية
محكمة رام الله والبيرة الشرعية

الرقم 2018/1055-1052 :ـ ب
التاريخ1439/12/4 :هـ
وفق2018/8/15 :م

إعالن تبليغ حضور صادر عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية

في الدعاوى أساس  2018/1052و 2018/1053و 2018/1054و2018/1055

إلى المدعى عليه :جهاد عبد اللطيف عبد الله احمد /من برفيليا /ومجهول محل اإلقامة في
األردن /وآخ���ر محل إقامة له في البالد في بيت الزوجية في خربثا المصباح /قرب المس���جد
العمري.
يقتض���ى حضورك إل���ى محكمة رام الله والبيرة الش���رعية وذلك ي���وم االثنين الواقع في
2018/9/17م الس���اعة التاسعة صباحًا ،للنظر في الدعوى أساس  ،2018/1052وموضوعها
"نفق���ة ابن" المقام���ة عليك من قبل المدعي محم���د جهاد عبد اللطي���ف أحمد ،والدعوى
اس���اس  2018/1053وموضوعها "تفريق للنزاع والشقاق" ،والدعوى أساس ،2018/1054
وموضوعه���ا "نفقة صغي���رة" ،والدعوى أس���اس  ،2018/1055وموضوعه���ا "نفقة زوجة"
المقامة عليك من قبل المدعية عفاف احمد س���مور ربيع ،فإذا لم تحضر في الوقت المعين
ُ
ً
أو تعتذر أو ترس���ل وكيال عنك ترى الدعاوى بحق���ك غيابيًا ،وعليه فقد جرى تبليغك ذلك
حسب األصول ،تحريرًا في 1439/12/4هـ وفق 2018/8/15م.
قاضي محكمة رام الله والبيرة الشرعية

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن إعادة طرح مناقصة رقم 2018 /33
الخاصة -:استئجار ماكينات تصوير لزوم مقرات الشركة
تعلن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة عن إعادة طرح العطاء أعاله حسب البيانات
و المواعيد التالية-:
 سيكون آخر موعد لتسليم العطاءات ابتداء من صباح يوم الخميس الموافق /08/30 2018وحتى ساعة فتح المظاريـف الساعـة  12بنفس الزمان والمكان أعاله .
 يمكن الحصول على مستندات العطاء من دائرة المشتريات بمقر الشركةالرئيسي بغزة شارع جمال عبد الناصر «الثالثيني» اعتبارًا من يوم األحد المـوافـق
 2018/08/19علمـًا بـأن ثمـن نسخـة العطـاء  50شيكـل فقط ( غير مستردة )
 يرفق مع كل عطاء تأمينًا ابتدائيًا وفقًا للمذكور بكراسة العطاء يجب أن تشمل األسعار المقدمة كافة أنواع الضرائب . أجرة اإلعالن (لمدة يومين) على من يرسو عليه العطاء . ال يلتفت ألي عطاء غير ملتزم بما ورد في اإلعالن . ثمن كراسة العطاء مجانًا لمن قام بشرائها مسبقًا.تليفاكس  - 08 / 2888481صندوق بريد . 1265
بريد الكترونيPur.gedco@Gmail.com :
شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة
المحكمة الشرعية في رام الله الغربية
مذكرة تبليغ حكم غيابي صادرة عن محكمة رام الله الغربية الشرعية
في الدعوى أساس 2018/38

إل���ى المدعى عليه :ش���ادي جميل عطا اجرب من قبي���ا وحاليًا مجهول مح���ل اإلقامة في
فلسطين عام 1948م وآخر محل إقامة له في منزل والده في قرية قبيا في حارة الحدب.
أبلغك أنه وبتاريخ 2018/8/19م في الدعوى أس���اس  2018/63وموضوعها تفريق للهجر
والضرر المقامة عليك من قبل المدعية زوجتك الغير داخل وال المختلي بها بصحيح العقد
الش���رعي بيدان حس���ن محمد قطنة من قبيا ،فقد حكمت بالتفري���ق بينك وبين المدعية
بي���دان المذكورة بطلقة أولى بائنة بينونة صغ���رى للهجر والضرر اعتبارًا من تاريخه أدناه
ّ
وبأنه���ا ال تحل ل���ك إال بعقد ومهر جديدين ما لم تكن مس���بوقة من���ك بطلقتين وأنه ال
ً
ع���دة على المدعية لعدم الدخول أو الخلوة الش���رعية بينهما حكمًا غيابيًا قابال لالعتراض
ّ
واالس���تئناف ،ال ينفذ إال بعد تصديقه استئنافًا وعليه جرى تبليغك ذلك حسب األصول.
تحريرًا في /8ذو الحجة1439/هـ وفق 2018/8/19م.
قاضي محكمة رام الله الغربية الشرعي

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 2018 /36
الخاصة -:شراء زي عمل ومعدات وقاية
تعلن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة عن طرح العطاء أعاله حسب البيانات و
المواعيد التالية-:
 سيكون آخر موعد لتسليم العطاءات ابتداء من صباح يوم األحد الموافق /09/02 2018وحتى ساعة فتح المظاريـف الساعـة  12بنفس الزمان والمكان أعاله .
 يمكن الحصول على مستندات العطاء من دائرة المشتريات بمقر الشركةالرئيسي بغزة شارع جمال عبد الناصر «الثالثيني» اعتبارًا من يوم األحد المـوافـق
 2018/08/19علمـًا بـأن ثمـن نسخـة العطـاء  100شيكـل فقط ( غير مستردة )
 يرفق مع كل عطاء تأمينًا ابتدائيًا وفقًا للمذكور بكراسة العطاء يجب أن تشمل األسعار المقدمة كافة أنواع الضرائب . أجرة اإلعالن (لمدة يومين) على من يرسو عليه العطاء . ال يلتفت ألي عطاء غير ملتزم بما ورد في اإلعالن .تليفاكس  - 08 / 2888481صندوق بريد . 1265
بريد الكترونيPur.gedco@Gmail.com :
شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة
المحاكم الشرعية
محكمة رام الله والبيرة الشرعية

الرقم 2018/909-907 :ـ ب
التاريخ1439/12/3 :هـ
وفق2018/8/14 :م

إعالن تبليغ حضور صادر عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية
في الدعاوى أساس  2018/907و  2018/908و 2018/909

إل���ى المدعى عليه :مهند احمد عبد الله س���ليم /من رام الله /ومجه���ول محل اإلقامة في
تركي���ا /وآخر محل إقامة له في البالد في من���زل جده في عين مصباح قرب دار الصرصور/
طلعة العصافير.
يقتضى حضورك إلى محكمة رام الله والبيرة الش���رعية وذلك ي���وم الخميس الواقع في
2018/9/13م الس���اعة التاسعة صباحًا ،للنظر في الدعوى أساس  ،2018/907وموضوعها
"زي���ادة نفقة صغير" ،والدعوى أس���اس  ،2018/908وموضوعها "أجرة حضانة" ،والدعوى
أس���اس  ،2018/909وموضوعها "أجرة مس���كن" ،المقامة عليك من قبل المدعية إخالص
يوس���ف إبراهيم طمليه /وكيلتها المحامية إكرام القيس���ي ،فإذا ل���م تحضر في الوقت
ُ
ً
المعين أو تعتذر أو ترسل وكيال عنك ترى الدعاوى بحقك غيابيًا ،وعليه فقد جرى تبليغك
ذلك حسب األصول ،تحريرًا في 1439/12/3هـ وفق 2018/8/14م.
قاضي محكمة رام الله والبيرة الشرعية

